
   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 1  din 12 ianuarie 2018 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada ianuarie-
martie  2018. 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 12.01.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.4  din  4 
ianuarie 2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu nr. 5364   din 29.12.2017; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Rîciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Rîciu; 
Propunerile consilierilor locali, 
Ţinând cont de prevederile art.9 alin.1 din OUG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului  cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
În temeiul prevederilor art. 35, alin. (1), art. 41, respectiv art. 45, alin. (1) Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1. Se desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Rîciu, pentru o perioadă de 3 luni 
(ianuarie-martie  2018), dl/dna consilier Eșanu Neculai. 
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local Rîciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 2016. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Local şi Primarului  Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la 
cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                   

   Eșanu Neculai                                                                                          Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
  �……………  ……                                                                 � ……………………….         
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 2 din 12 ianuarie 2018 
 

privind acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local pe anul 2016, a deficitului secţiunii 
de funcţionare în sumă de 22.366,10  lei la 31.12.2017.  

 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 12.01.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.4 din  
04.01.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi 
ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând: 
Expunerea de motive nr.  5366   din  29.12.2017  întocmită de  primarul comunei Rîciu prin care se 
propune acoperirea definitivă a deficitului din excedentul bugetului local al comunei Rîciu, pe anul 
2017 în sumă de 22.366,10 lei din excedentul bugetar al anului 2016; 
Dispoziția nr.5 din data de 05.01.2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local 
pe anul 2016, a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 22.366,10 lei la 31.12.2017; 
În conformitate cu prevederile cap.V, art.5.13.1.1 din Normele Metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.3.244 
din 19 decembrie 2017; 
Văzând prevederile art.58, alin (1), lit.c) din OUG nr.63/2010 de modificare şi completare a legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale coroborat cu prevederile ORDINULUI nr. 3.244 din 19 
decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind încheierea exerciţiului bugetar 
al anului 2017; 
OUG nr.9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor 
termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative; 
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(4) lit.a) combinat cu art.45, alin. (2) lit.a) şi art.115, alin.(1) lit. 
b) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice 
locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local pe anul 2016, a deficitului 
secţiunii de funcţionare în sumă de 22.366,10 lei la 31.12.2017.  
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar contabil şi 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice; 



 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                           Contrasemnează                                                                                   
Eșanu Neculai                                                                                                      Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
�…………………                                                                                  � ……………………….                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.3  din 12  ianuarie 2018 

 
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2017, 
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2018 

 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 12.01.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.4 din  4  ianuarie  
2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 
30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
consiliilor locale, 

     Analizând: 
Expunerea de motive nr. 5368  din 29.12.2017 a  d-lui Vasu Ioan, primarul Comunei Rîciu, prin care propune 
utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat 31 decembrie 2017, pentru acoperirea temporară a 
golurilor de casă în cursul anului 2018; 
Avînd în vedere avizul: 
Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
În baza prevederilor: 
- art. 58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 36, alin.(2), lit.”b” şi alin.(4), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş 
adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local în sumă 862.337,07 lei, din secțiunea 
dezvoltare,  rezultat la 31 decembrie 2017, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 
2018. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul comunei Rîciu –
Vasu Ioan. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de 
lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 
www.comunariciu.ro. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                   

                   Eșanu Neculai                                                                                            Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
                     �…………………                                                                    � ……………………….                                                                                 
 
 



 
   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 4 din 12  ianuarie 2018 
 

privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru  anul şcolar 
2018-2019, de pe raza comunei Rîciu 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 12.01.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.4 din  4 
ianuarie  2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând:  
Expunerea de motive nr. 5370  din data de 29.12.2017, a primarului comunei Rîciu;  
Adresa  Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 12610/11.12.2017, prin care se acordă avizul 
conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar din UAT Rîciu pentru anul școlar 2018-2019; 
Raportul comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările 
şi completările ulterioare, coroborate cu art. 22 alin. (1) din Metodologia privind fundamentarea cifrei 
de şcolarizare  pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi 
şcolarizaţi  în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea  
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, aprobat prin 
Ordinul MEN nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017, 
Prevederile OUG nr. 75/2005 (*actualizată*) privind asigurarea calităţii educaţiei,  
Prevederile HG nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 
standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza 
costului standard per elev/preşcolar; 
Prevederile Legii nr. 500/2002 (*actualizată*) privind finanţele publice; 
Prevederile Hotărârii nr. 136 din 2 martie 2016 (*actualizată*) privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază 
de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi 
confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular 
şi confessional; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. alin. (1), alin.(2) lit. a), alin.(6) lit.a) pct.1 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 (**republicată**)(*actualizată*), 



În baza prevederilor art. art.45 alin.(1) şi art.115 lit.b) Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul 
Mureş adoptă următoarea, 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru  anul şcolar 2018-
2019, de pe raza comunei Rîciu, conform Anexei, ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
Art.2. Primăria comunei Rîciu şi Şcoala Gimnazială „Gh. Şincai” Rîciu vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local a Comunei Rîciu nr. 
5/2017.  
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş; 
 Şcolii Gimnaziale „Gh. Şincai” Rîciu; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează                                                                                   
         Eșanu Neculai                                                                                 Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
        �…………………                                                              �……………………….                                                                       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 5  din 12 ianuarie 2018 
 

privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată 
a comunei Rîciu 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 12 01.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 4 din  4 
ianuarie  2018, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 din 
Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând expunerea de motive a viceprimarului comunei Rîciu, judetul Mureş, nr.5372/29.12.2017, 
în calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.45 
alin. (6) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
Avand  în vedere: 
-Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
-Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991;  
Prevederile Hotarârii nr. 78/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.064/2013; 
Prevederile Legii nr. 16 din 29 februarie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică 
în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură; 
 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice –priministrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea 



contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 privind 
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
-Prevederile Legii nr. 186 din 24 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991; 
-Prevederile Hotărârii nr. 643 din 7 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013; 
Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art.36 alin. (1 ) lit. ”c”, alin (5) lit.”b”,art.45 alin. (1), 
alin. (2), art.115 alin.(1) lit.”b” şi art.123 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunilor proprietatea 
privată a comunei Rîciu, identificate după cum urmează: 
Păşunea Techeniş (Răzoare): 9,25 ha păşune ovine 
Păşunea Mănăstire: 73,85 ha păşune bovine 
Păşunea Hegmeni: 50,03 ha păşune bovine 
Păşunea Duha: 15,90 ha păşune bovine 
Art.2. Se aprobă caietul de sarcini privind concesionării păşunilor disponibile, aflate în proprietatea 
publică/privată a comunei Rîciu, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.3. Se aprobă Regulamentul privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea păşunilor 
proprietatea comunei Riciu, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Modelul contractului de închiriere ce se va încheia cu ofertantul declarat câştigător este cel 
aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 407/2013 pentru aprobarea 
contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public 
privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor. 
Art.5. Preţul de pornire la licitaţie pentru păşunile disponibile aflate în proprietatea publică şi 
privată a comunei Rîciu este de 200 lei lei/an/ha sumă din care se plăteşte şi impozitul pe  suprafaţa 
concesionată.  Dacă la prima licitatie nu se desemnează un câştigător, se va consemna această 
situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 20 de zile se va organiza o nouă  licitaţie in acest caz  
oferta se reduce cu cu 25 %. 
Art.6.Durata închirierii este de 10 ani, începând cu data semnării contractului. 
Art.7. Se împuterniceşte primarul comunei Rîciu pentru organizarea procedurii de licitaţie şi 
semnarea contractului de concesiune/ închiriere.  
Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei 
Rîciu. 
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Beneficiarilor contractului de concesiune/închiriere; 



 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                   
     Eșanu Neculai                                                                                       Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
      �…………………                                                                              � ……………………….                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 6  din 12  ianuarie 2018 

 
privind taxele pentru serviciile prestate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa 
Persoanelor Rîciu pentru anul 2018 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 12 ianuarie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 4     
din 04.01.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Vâzând exunerea de motive nr. 5374 din data de 29.12.2017  întocmită de primarul comunei 
Rîciu la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2017 
bugetului propriu al comunei, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere: 
Eliminarea de la 1 februarie 2017 a taxelor extrajudiciare pentru serviciile prestate la nivelul 
SPCLEP (stare civilă şi evidenţa persoanelor); 
Prevederile HCL nr.44 din data de 27.04.2016 privind funcţionarea Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Rîciu; 
Prevederile art.454 lit.g din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 
Prevederile art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27 şi 68 din Legea privind finanţele publice locale  
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile Legii nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative; 
Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul 2013; 
Prevederile OUG  nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3), lit.”c” şi art.97, alin.(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei 
Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 



HOTĂRÂRE:  
Art.1. Se aprobă taxele pentru serviciile prestate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa 
Persoanelor Rîciu pentru anul 2018 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
Art.2. Taxele din conţinutul anexei se vor plăti anticipat la casieria Primăriei comunei Rîciu. 
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Biroul financiar contabil şi resurse umane şi 
SPCLEP Rîciu. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Populaţiei Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 SPCLEP Rîciu; 

    Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează                                                                                   
                Eșanu Neculai                                                                              Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
                        �…………………                                                              �……………………….                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

     
HOTĂRÂREA  

nr. 7  din 12 ianuarie 2018 
 

privind prelungirea contractului de concesiune nr. 662 din 10.03.2005 încheiat între comuna 
Rîciu şi dr. Marc Minadona, medic specialist medicină de familie la „Cabinet Medical Individual 
Dr. Marc Minadona” peste vârsta legală de pensionare, până la data de 31 decembrie 2018 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de12.01.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 4  din 4 
ianuarie 2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,  
Având în vedere:  
Cererea doamnei dr. Marc Minadona, medic specialist în medicina de familie la “Cabinet Medical 
Individual Dr. Marc Minadona”,  prin care solicită prelungirea concesiunii spaţiului situat în 
comuna Rîciu str. Gheorghe Şincai nr. 50, judet Mureş, înregistrată de Primăria comunei Rîciu 
sub nr. 5295 din 21.12.2017, peste vârsta legală de pensionare, până la 31 decembrie 2018. 
Contractul de concesiune nr. 662 din 10 martie 2005, precum şi actele adiţionale intocmite 
ulterior; 
Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu înregistrată de Primăria comunei Rîciu sub nr. 
5378 din 29.12.2017,  
În conformitate cu prevederile: 
Art. 68 din Legea nr. 95/2006 (*republicată*) privind reforma in domeniul sanatatii, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
Art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 124 din 29.08.1998 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;  
Art.2 din Hotărârea de Guvern nr. 884 din 03.06.2004 (*actualizata*) privind concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinet medicale;  
Ordinului nr. 946 din 21 iulie 2004  pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de 
concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinete medicale; 
În temeiul art. 10, art. 21, art. 36 alin (1) şi (2) lit. “c” şi “d”, alin (5) lit.”a”, alin (6) lit. “a” pct. 3, 
art. 45 alin (3) şi art. 115 alin (1) lit. “b” alin (3) si alin (6) din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea, 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1. Se aproba prelungirea contractului de concesiune nr. 662 din 10.03.2005 încheiat între 
comuna Rîciu şi dr. Marc Minadona, medic specialist medicină de familie la „Cabinet Medical 
Individual Dr. Marc Minadona”, peste vârsta legală de pensionare, până la 31 decembrie 2018. 
Art.2. Redeventa anuala va fi cea stabilită prin  HOTĂRÂREA NR.58 din 6 decembrie 2013. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Cabinetului Medical Individual Dr. Marc Minadona; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                   

           Eșanu Neculai                                                                                       Secretar: Dunca Ioan                                                                                                         
             � ……………………….                                                                                 �……………………                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 8  din 15 februarie 2018 

 
privind alegerea președintelui de ședință, pentru şedințele Consiliului Local al comunei Rîciu din 
luna februarie 2018. 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 15.02.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.15  din  7 februarie 
2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 
ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
consiliilor locale, 
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu nr.421 din 06.02.2018; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Rîciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea Consiliului 
Local al comunei Rîciu; 
Propunerile consilierilor locali, 
În conformitate cu prevederile art.47, alin. (3) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
Ţinând cont de prevederile art.9 alin.1 din OUG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului  cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
În temeiul prevederilor art. 35, alin. (1), art. 41, respectiv  art. 45, alin. (1) Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş 
adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă, domnul consilier  CONȚIU GHEORGHE care va  conduce lucrările 
şedinţelor  Consiliului Local al comunei Rîciu din luna februarie 2018. 
Domnul CONȚIU GHEORGHE exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă. 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de 
lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Local şi Primarului  Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă 
publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                   

         CONȚIU GHEORGHE                                                                              Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
  �……………  ……                                                                 � ……………………….      
                                                                             
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  9  din 15 februarie 2018 
 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu şi a  angajamentelor legale pe 
anul 2018  

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 15 februarie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 15 
din 07.02.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, 
Văzând expunerea de motive nr. 423 din 06.02.2018, întocmită de către primarul comunei Rîciu 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu şi a  listei de investitii pe anul 
2018; 
-raportul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism 
Avand în vedere:  
Decizia  nr.967/10.01.2018  a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mureş; 
HOTĂRÂREA nr.1/15.01.2018 privind aprobarea repartizării, pe anul 2018, a sumelor pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2019, 2020 şi 2021; 
Decizia nr.1290/15.01.2018 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mureş; 
Adresa nr.763/16.01.2018 a Consiliului Județean Mureș; 
Adresa nr.462553/12.02.2018 a Ministerului Finanțelor Publice; 
Decizia nr.4331/13.02.2018 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mureş; 
-raportul nr. 424 din 06.02.2018 al Biroului financiar contabil şi resurse umane din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Rîciu; 
- art. 8 lit. a), art.19 alin. (1), lit. "a", art.20 alin. (1), lit. "a", art.26, art.39 alin. (3), (4), (5), (6) şi (8), 
art.45, art.46 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
-prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
-prevederile art. 63, alin. (1), litera ,c", alin. (4), litera ,b" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), litera ,b" raportat Ia alin.( 4), litera ,a"  şi  art. 45, alin. (2), 
litera ,a" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice 
locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 



 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2018,  conform anexelor 
............................care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

LA VENITURI-                               8.542.000 lei 
LA CHELTUIELI                              8.542.000 lei 
 
Sinteza bugetului local pe anul 2018 pe capitole se prezintă astfel: 

 
 

VENITURI TOTAL  COD 8.542.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.   

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 429.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 1.071.000 

Impozit pe clădiri 07.01,00 194.000 

Impozit pe teren 07.02.00 477.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 9.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 626.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 14.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.035.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 180.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 210.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 30.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 70.000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. Locale  42.20.00 417.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 140.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00 1.715.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 135.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00 20.000 

Programe FADR 48.04.01 885.000 

Programe FADR 48.04.03 885.000 

CHELTUIELI TOTAL COD 8.542.000 
Autorităţi publice  51.02 1.637.000 

Alte servicii publice generale  54.02 766.000 

Invăţământ  65.02 206.000 

Cultură  67.02 2.842.000 

Asistenţă socială 68.02 454.000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02 681.000 

Protecţia mediului 74.02 1.027.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 925.000 
 
 

Art.2 Se aprobă angajamentele legale  din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi Biroul 
financiar contabil şi resurse umane . 



Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Trezoreriei  Municipiului Tg Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu, pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează                                                                                                                                                         
CONȚIU GHEORGHE                                                                   Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
�…………………                                                                  �……………………….     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 10  din  15 februarie 2018 

 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Rîciu pentru anul 2018 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 15 februarie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
15 din 07.02.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând 
-adresa nr. 3714864 din 22.01.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al 
Judeţului Mureş; 
-expunerea de motive înregistrată sub nr. 425 din 06.02.2018   întocmită de  domnul VASU  IOAN  
primarul comunei Rîciu; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Rîciu. 
În conformitate cu prevederile: 
Ordinului nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aprobare a P.A.A.R., şi a structurii 
cadru;  
Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, (*republicată*) - (*actualizată*); 
Ordinului 1184/2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de 
evacuare in situatii de urgenta; 
Ordinului 886/2005, pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de 
instiintare, avertizare si alarmare a populatiei; 
Hotărârea nr. 182 din 9 februarie 2006 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2004 
pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de 
seisme şi/sau alunecări de teren; 
HG 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi 
reducerea efectelor inundaţiilor; 
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.“d“, alin. (6) lit. .“a“ pct.8, art.45,  art.115 alin.(1) lit.“b“ 
şi alin. (7) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei 
publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 

 



Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Rîciu pentru anul 2018, 
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 S.V.S.U. Rîciu; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                   
          CONȚIU CHEORGHE                                                                            Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
          �…………………                                                                                � ……………………….                                                                                 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  11  din 15 februarie 2018 
 
 

privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2018. 
 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 15.02.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 15  din  
7 februarie  2017, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr. 215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 
din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, judetul Mureş, nr.427/06.02.2018, 
în calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.45 
alin. (6) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
Raportul de specialitate întocmit de Biroul financiar contabil şi resurse umane, înregistrat sub nr.     
/06.02.2018;  
Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;  
Având în vedere prevederile:  
Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,; 
HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului-cadru; 
Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale; 
În temeiul art. 36 alin.(4), lit.b, coroborat cu cele ale art.63 alin.(4) din Legea nr. 215 din 23 
aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al 
comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă programul achiziţiilor publice pe anul 2018, conform ANEXEI care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
(2) Autoritatea contractantă comuna Rîciu, cu acordul primarului comunei, are dreptul de a 
opera modificări sau completări ulterioare în Programul stabilit potrivit art.1.  
Art.2. În vederea materializării obiectivelor stabilite prin programul menţionat la art. 1 se 
autorizează primarul comunei pentru a întreprinde demersurile necesare pe lângă autorităţile 



îndrituite, în scopul implementării obiectivelor stabilite prin prezentul program, precum şi în a 
emite orice acord, aviz sau autorizaţie prevăzută de lege, ca atribuţii ale Consiliului local. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi reurse umane; 
 Primarului  Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  Contrasemnează                                                                                   
CONȚIU GHEORGHE                                                                                          Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
          �…………………                                                                      � ……………………….                                                                                 
                       

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 12  din  15 februarie 2018 
 

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, ce vor fi  executate de 
catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare  
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 15 februarie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 15 din data de 
07.02.2108, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 
2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Văzând expunerea de motive nr. 429  din 06.02.2018, prezentată de domnul Chertes Ioan-viceprimar cu privire 
la lucrările de interes local care urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social, 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.6 alin. (2) (7) şi (8) din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat; 
HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
În temeiul art.36 alin.(1), alin.6 lit.”a” pct.(2), art.45 alin.(1) şi art.115 lit.b) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş 
adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă  Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, ce vor fi  executate de catre 
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit 
anexei care face parte întegrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează   viceprimarul şi   consilierul 
asistent  cu probleme de asistenţă socială. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 A.J.P.I.S Mureş; 
 Compartimentului asistenţă socială; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  
pagina de internet www.comunariciu.ro. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                             Contrasemnează,                                                          
 CONȚIU GHEORGHE                                                                                   Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         

 �…………………                                                            �……………………                                                               

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 13 din  15 februarie  2018 

 
 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU 
SRL, pentru anul 2018.  

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 15 februarie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 15 
din 07.02.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând 
Raportul Biroului financiar-contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 431/06.02.2018, și expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, în 
calitate de iniţiator nr.432/06.02.2018,  
Luând în discuţie Raportul întocmit de SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, prin care se 
propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2018; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2012, prin care SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RICIU SRL a fost înfiinţată ca societate comercială, având ca acţionar unic Consiliul 
Local al comunei Rîciu; 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*) 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice 
locale,   
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), respectiv alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), ale art. 45 
alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul 
Mureş adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL pe 
anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către Asociatul unic. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul societăţii. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei  Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                   
        CONȚIU  GHEORGHE                                                                          Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
                    �…………………                                                                              � ……………………….                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 14 din  15 februarie 2018 

 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE 
RÎCIU SRL, pentru anul 2018.  

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 15 februarie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 15 din 
07.02.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 
din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 
functionare a consiliilor locale, 
Analizând 
Raportul Biroului financiar-contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 433/06.02.2018  și  expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, în calitate de 
iniţiator înregistrată sub nr. 434/06.02.2018,  
Luând în discuţie Raportul întocmit de SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU SRL, prin care se 
propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2018; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2013, prin care SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI 
PROTECŢIE RÎCIU SRL prin care a fost înfiinţată ca societate comercială, având ca acţionar unic Consiliul 
Local al comunei Rîciu; 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*) privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice 
locale;   
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), respectiv alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), ale art. 45 
alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul 
Mureş adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU SRL pe 
anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către Asociaţi. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul societăţii. 



Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei  Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU SRL; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     Contrasemnează                                                                                   
CONȚIU GHEORGHE                                                                               Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
�…………………                                                                                       � ……………………….                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 15  din 15 ianuarie 2018 
 
 

pentru aprobarea actului adiţional nr.5  la contractul de prestări servicii privind asigurarea 
pazei, nr.2166/12.05.2014, aprobat prin Hotărârea nr. 37 din 26 iunie  2014 
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 15.02.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 15 din  
7 februarie 2018, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr. 215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 
din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, judetul Mureş, nr.435/06.02.2018, 
în calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.45 
alin. (6) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
Având în vedere: 
-Hotărârea nr.61 din 23 decembrie 2013 privind  înfiinţarea SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII 
EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL; 
-Hotărârea nr. 19 din 31 martie 2014 pentru  aprobarea Regulamentul de Organizare şi 
Functionare  şi a Regulamentului de Ordine Interioară ale  SC  Servicii Edilitare Paza şi Protectie 
Riciu SRL; 
Hotărârea nr. 37 din 26 iunie  2014 privind încheierea contractului de prestări servicii de pază cu 
SC SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RICIU SRL; 
Ţinând cont de  prevederile art.18 alin. 2 și 4 din Legea nr.333/2003  privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 36 alin.1 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1.Se aprobă încheierea actului adiţional nr.5 la contractul de prestări servicii privind 
asigurarea pazei, nr.2166/2014, aprobat prin Hotărârea nr. 37 din 26 iunie  2014, între comuna 
Rîciu și SC SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RICIU SRL, conform anexei, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 



Art.2. Se mandateaza Primarul comunei Rîciu, dl Vasu Ioan  pentru a semna actul adiţional la 
Contractul de prestări servicii privind asigurarea pazei. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi reurse umane; 
 SC SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RICIU SRL 
 Primarului  Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  Contrasemnează                                                                                   
CONȚIU GHEORGHE                                                                                             Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
             �…………………                                                                          � ………………                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


