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20 martie 2018 
 
 
 

privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Belean 

Vasile şi vacantarea mandatului de consilier local.  

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 28 
din 21 martie 2018, conform prevederilor art.39, alin.1 si alin.3 din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala,  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 de demisie prezentată de d-l consilier Belean Vasile, înregistrată la Consiliul Local al 
comunei Rîciu, cu nr.1327/20.03.2018, prin care susnumitul demisionează din consiliul local din 
motive personale, 
Adresa secretarului comunei Rîciu nr. 1327/20.03.2018, înaintată Partidului Național Liberal, 
Organizaţia judeţeană Mureş, prin care aduce la cunoştinţă demisia şi solicită să se confirme 
propunerile pentru primul supleant înscris pe lista partidului,  
Prevederile art.69 din Anexa 1 la ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 
(*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
consiliilor locale, 
În baza expunerii de motive, întocmită de Primarul comunei Rîciu, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.1297 din  19.03.2018, 
Referatul de specialitate nr. 1298  din  19.03.2018, întocmit de secretarul comunei Rîciu, 
Raportul de avizare a COMISIEI JURIDICE SI DE DISCIPLINA, PROTECTIE MEDIU SI TURISM, 
Analizând HOTĂRÂREA nr.3 din 28.06.2016 privind constituirea Consiliului local al comunei 
RÎCIU, 
În conformitate cu prevederile art.9, alin. (2) lit. a) şi alin. (3), art.10 şi art.12 din Legea nr. 393  
din 28 septembrie 2004, (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, şi LEGEA nr. 115 din 19 
mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
În temeiul prevederilor art. (36) alin. 1 şi alin 9),art.(45)alin. 1)şi a 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 constată încetarea de drept a mandatului de consilier local din partea Partidului 

Național Liberal a domnului Belean Vasile, consilier local în Consiliul Local al comunei Rîciu, 

canditat la alegerile din 5 iunie 2016, ca urmare a demisiei acestuia.  

Art.2. Locul ocupat de domnul Belean Vasile în cadrul consiliului Local al comunei Rîciu se 
declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului Național Liberal. 
Art.3. Secretarul comunei Rîciu va înainta Comisiei de validare a mandatelor de consilier din 
cadrul Consiliului Local al comunei Rîciu, nominalizată prin HCL/2016, documentatia în vederea 
validării mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului Național Liberal-
Organizaţia judeţeană Mureş, în momentul în care se va face o propunere de pe lista de 
supleanţi. 
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; 
 Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei 

Rîciu; 
 D-lui Belean Vasile, 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
 
 

  

PRIMAR,                                                                        Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                      Secretar: Dunca Ioan 
 ……………………….                                                      ……………………… 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local 
al domnului Belean Vasile şi vacantarea mandatului de consilier local.  

 
Baza legală: 
LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004 (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, 
ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare si functionare a consiliilor locale, 
LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
Având în vedere demisia înaintată de domnul Belean Vasile, consilier local în cadrul Consiliului 
Local al comunei Rîciu, înregistrată la Consiliul Local Rîciu sub nr.1327/20.03.2018; 

 Şi următoarele considerente: 
Art. 69 din ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,prevede posibilitatea ca 
orice Consilier local poate demisiona anuntand in scris consiliul, caz în care solutionarea cererii 
se va face in conditiile si cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului alesilor locali. 
Art.9, alin. (2) lit. a) şi alin. (3), art.(10) şi art.(12) din LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004 
(*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, 
"Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal 
constituit a noului consiliu ales. 
Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea 

duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri": 
a) demisie; 
Art. art.(12) din LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004 (*actualizată*) privind Statutul aleşilor 
locali, 
(1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), în situaţiile de încetare a mandatului 
înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, 
adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului 
judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului 
în cauză. 

Nr. de înregistrare: 1298 din  19.03.2018              
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(2) Hotărârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de 
secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul 
general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative. 
Art.31. din  LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice 
locale, 

Face precizări asupra modului în care se realizează validarea mandatelor de consiler local. 
Faţă de aceste considerente, vă rugăm ca, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 393 din 28 
septembrie 2004 (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, să promovaţi proiectul de 
hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Belean 
Vasile şi vacantarea postului de consilier local. 
 

 
 

Secretar, 
Dunca Ioan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  15 martie  2018 

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 28 din 
21.03.2018, 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 cu nr. 1139  din  15.03.2018  a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea 
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018; 
Având în vedere: 
Contractul de finantare pentru Programul National de Dezvoltare Locala nr.1852/15.03.2018, 
subprogramul Modernizarea satului romanesc, domeniul/modernizarea/reabilitarea drumurilor 
publice clasificate și incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, 
drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul 
localitatilor, a carui obiect il constituie  alocarea unei finantari din bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice in suma totala de 4.058.982 lei pentru realizarea obiectivului de 
investitii “MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN  COMUNA RICIU, JUD.MURES DC 142B (DJ 173-
VALEA ULIESULUI-VALEA SINMARTINULUI)  KM 0+350 – 7+500” . 
       Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
Prevederile art 19  alin.1 lit."a" din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind              
finanţele publice locale;   
Ţinând seama de avizul biroului financiar contabil şi resurse umane precum şi avizul comisiei de 
specialitate a consiliului local;  
În conformitate art 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art 115 alin (1) lit. "b" şi art 45 alin.(2)  lit."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  rectificarea bugetului local pe anul 2018, după cum urmează: 
VENITURI  TOTALE: 11.761.000 lei din care:   -  sectiunea functionare:  3.951.000 lei  
                                                       -  sectiunea dezvoltare:     7.810.000 lei 
CHELTUIELI  TOTALE: 12.601.000 lei din care: -  sectiunea functionare: 3.951.000 lei  
                                                         -  sectiunea dezvoltare:  8.650.000 lei  
EXCEDENT/DEFICIT  TOTAL:- 840.000 lei din care:    -  sectiunea functionare:  0  lei                                                                                                             
                                                                                      -  sectiunea dezvoltare: 840.000 lei 
Sinteza bugetului local pe anul 2018 pe capitole se prezintă astfel: 
 



VENITURI TOTAL COD 8.542.000 3.219.000 11.761.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.    

Cote defalcate din  impozit pe venit 04.01 429.000  429.000 

Sume alocate de cons judetean pt 
echilibrare 

04.04 1.071.000  1.071.000 

Impozit pe clădiri 07.01,00 194.000  194.000 

Impozit pe teren 07.02.00 477.000  477.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 9.000  9.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 626.000  626.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 14.000  14.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.035.000  1.035.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 180.000  180.000 

Alte impozite si taxe 18.50.00 210.000  210.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 30.000  30.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 70.000  70.000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. 
Locale 

42.20.00 417.000  417.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 140.000 4.059.000 4.199.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00 1.715.000  1.715.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 135.000  135.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire 
locuinta 

42.34.00 20.000  20.000 

Programe FADR 48.04.01 885.000  885.000 

Programe FADR 48.04.03 885.000 -840.000 45.000 

 

CHELTUIELI TOTAL COD 8.542.000 4.059.000 12.601.000 

Autorităţi publice 51.02 1.637.000  1.637.000 

Alte servicii publice generale 54.02 766.000  766.000 

Invăţământ 65.02 206.000  206.000 

Cultură 67.02 2.842.000  2.842.000 

Asistenţă socială 68.02 454.000  454.000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02 681.000 -68.000 613.000 

Protecţia mediului 74.02 1.027.000 68.000 1.095.000 

Alte acţiuni generale 80.02 4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 925.000 4.059.000 4.984.000 

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2018, conform situaţiei anexate. 
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, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei Tg. Mureş; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
PRIMAR,                                                                              Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                             Secretar: Dunca Ioan 
 ……………………….                                                 …………………… 
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Biroul financiar contabil şi resurse umane 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 

 

Bugetul de venituri si cheltuieli este previziunea veniturilor si a cheltuielilor. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Riciu pentru anul 2018, s-a intocmit   pe baza 
situaţiei financiare înregistrate  în perioada anterioară precum  si a obiectivelor propuse a se 
realiza in anul 2018.  
Pe parcursul anului, in timpul executiei bugetare pot aparea modificari in bugetul de venituri si 
cheltuieli al unei institutii publice, aceasta situatie ducand la rectificarea bugetului in masura 
posibilitatilor existente, astfel; 
Avand in verere contractul de finantare pentru Programul National de Dezvoltare Locala 
nr.1852/15.03.2018, subprogramul Modernizarea satului romanesc, 
domeniul/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale 
si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor, a carui obiect il constituie  alocarea unei finantari din 
bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in suma totala de 4.058.982 lei 
pentru realizarea obiectivului de investitii “MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN  COMUNA RICIU, 
JUD.MURES DC142B (DJ173-VALEA ULIESULUI-VALEA SINMARTINULUI)  KM 0+350 – 7+500” . Ca urmare 
bugetul de venituri si cleltuieli pe anul 2018 se va majora cu 4.059.000 lei: venituri cod 42.65.00 si 
cheltuieli cap.84.71 . 
- referitor  la investitia ”Modernizare, renovare şi dotare casa de cultură “Vasile Conţiu”, proiect finanțat 
în cadrul sub-măsurii 7.6 ”Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural” din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, avand in vedere ca in anul 2017 Comuna Riciu a beneficiat de 
prefinantare in suma de  840.249,99 lei ( suma inregistrata ca excedent la incheierea exercitiului 
financiar 2017, veniturile anului 2017 (48.04.03)  vor fi diminuate cu aceasta suma. Ca urmare bugetul 
anului 2018 va fi pe deficit cu suma de 840.000 lei. 

  - se propune ca investitia “asfaltare curte bloc” sa fie amanata pentru anul 2019, suma  de 
68.000 lei, propusa in bugetul initial urmand sa fie repartizata pentru “reabilitarea si 
modernizarea sistemului de canalizare” 
Avand in vedere art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia "pe parcursul exercitiului bugetar, 
autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite." 
Fata de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 conform tabelului anexat. 
VENITURI  TOTALE: 11.761.000 lei din care:   -  sectiunea functionare:  3.951.000 lei                                                         -  sectiunea dezvoltare:     7.810.000 lei 
CHELTUIELI  TOTALE: 12.601.000 lei din care: -  sectiunea functionare: 3.951.000 lei                                                           -  sectiunea dezvoltare:  8.650.000 lei  
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EXCEDENT/DEFICIT  TOTAL:- 840.000 lei din care:    -  sectiunea functionare:  0  lei                                                                                                             
                                                                               -  sectiunea dezvoltare: 840.000 lei 
 
 
 

Consilier-Rîcean Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Analizând HOTĂRÂREA nr.3 din 28.06.2016 privind constituirea Consiliului local al comunei RÎCIU,

