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2016-2020 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
…….04.2017 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada mai-iunie  2018. 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de …………….05.2018, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr………….. din  ……………. 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. ..............   din ......................; 
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 
(mai-iunie  2018), dl/dna consilier  Conțiu Gheorghe. 
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. 

  
Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 

 IOAN VASU                                                                                         Secretar-Dunca Ioan      

� ………………………….....                                                             � ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada mai-iunie 2018 
 
În baza prevederilor art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
Ţinând cont de Regulamentul de Organizare şi  funcţionare al Consiliului Local al comunei Rîciu H.C.L 
Nr.7/2016, unde la Cap.II, secţiunea I, art.9 este stabilită: “Durata mandatului preşedintelui de 
şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni, perioadă în care acesta nu-şi pierde calitatea de consilier”.  
Luând în considerare faptul că mandatul preşedintelui în funcţie a expirat, respectiv în perioada 
ianuarie-februarie respectiv luna aprilie 2018,  preşedinte de şedinţă în funcţie a fost dl  consilier 
local Eșanu Neculai, iar în luna martie dl consilier Conțiu Gheorghe. consideram legala si oportuna 
adoptarea unui proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru un mandat, 
conform prevederilor art. 35 si art. 41 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, 
republicata, înaintăm spre aprobare Consiliului Local Rîciu prezentul proiect de hotărâre.  
 
 
 
 
                                                                        Secretar, 

      Dunca Ioan 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de înregistrare:            din     
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   aprilie 2018 

 
privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al comunei Rîciu al dlui  
Bungărdean Octavian primul supleant înscris pe lista de candidaţi al Partidului Național 
Liberal şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30  mai 2018, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr...........  din    mai  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:  
Expunerea de motive, întocmită de Primarul comunei Rîciu, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr............. din  ............05.2018, 
Cererea de demisie prezentată de d-l consilier Belean Vasile, înregistrată la Consiliul Local al 
comunei Rîciu, cu nr…………………, prin care susnumitul demisionează din consiliul local  din 
motive personale,  

Hotărârea Consiliului Local nr. 24  din 29 martie 2018 prin care se ia act de demisia 

consilierului local Belean Vasile şi vacantarea mandatului de consilier local, 
Adresa secretarului comunei Rîciu nr. …………………, 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, propunere semnată de către 
preşedintele organizaţiei judeţene, 
Adresa nr. ............... din ................... a Partidului Național Liberal -Organizaţia Judeteană 
Mureş, prin care susţine validarea în funcţia de consilier local pe domnul Bungărdean 
Octavian, 
Raportul de specialitate nr. ................ din data de ..............05.2018, întocmit de secretarul 
comunei Rîciu, 
Ţinând cont de prevederile art.6 şi 7 din Anexa 1 la ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 
(*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
consiliilor locale, 
În conformitate cu prevederile art.5, art.6 alin.(1,2,3) şi art.7 alin.(1) 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,  şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţă 
decizională în administraţia publică, 
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (5), art.31^1, alin. (1), 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. Consiliul Local al comunei Rîciu, validează mandatul de consilier local al dlui Bungărdean 
Octavian, la propunerea Comisiei de Validare, care a examinat legalitatea şi figurează ca 
supleant pe lista Partidului Național Liberal. 
Art.2. Se ia act de depunerea jurământului de către dl Bungărdean Octavian, în faţa Consiliului 
Local al comunei Rîciu 
Art.3. Domnul Bungărdean Octavian, va face parte din comisia juridică și de disciplină, 
protecție mediu și turism, care modifică şi completează HCL nr. 6 din 28 iunie 2016 privind 
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Rîciu în mod 
corespunzător. 
Art.4. Prezenta hotărârea poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios 
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare, sau în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la 
comunicare, potrivit art.31^1 alin (1)  din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică dlui consilier Bungărdean Octavian şi dlor consilieri din 
cadrul comisiei juridică și de disciplină, protecție mediu și turism, în vederea ducerii la 
îndeplinire a prevederilor acesteia. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în 
termenul prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul 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. 
 
 
 
 
                    Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate, 
              IOAN VASU                                                                            Secretar-Dunca Ioan      
               
             � ………………………….....                                                    � ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al 
comunei Rîciu al dlui  Bungărdean Octavian primul supleant înscris pe lista de candidaţi al 
Partidului Național Liberal şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr. 24  din 29 martie 2018, s-a luat act de demisia 
consilierului local Belean Vasile şi vacantarea mandatului de consilier local, 
În consecinţă, este necesară validarea mandatului unui nou consilier local. 
Partidul Național Liberal, a solicitat prin adresa nr..................... din ................., înregistrată la instituţia 
noastră cu nr............... din ...................., iniţierea procedurilor necesare pentru ocuparea locului rămas 
vacant în Consiliul Local Rîciu, ca urmare a demisiei d-lui Belean Vasile, de către domnul Bungărdean 
Octavian, legitimat cu cartea de identitate seria MS, nr.757200, domiciliat în comuna Rîciu, sat Ulieș, 
nr.40,  jud.Mureş, deoarece domnul Bungărdean Octavian  a fost membru supleant pe listele PNL, la 
alegerile locale din 5 iunie 2016. 
De asemenea, având în vedere demisia d-lui Belean Vasile, se impune şi modificarea componenţei 

comisiei juridice și de disciplină, protecție mediu și turism, din care acesta făcea parte. 
În acest sens, propunem înlocuirea acestuia cu dl Bungărdean Octavian, noul consilier local ce urmează 
a fi validat de comisia stabilită prin Hotărârea nr. 1 din 28 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de 
validare. 
Ţinând cont de prevederile ORDONANTEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
În conformitate cu prevederile art.5, art.6 alin.(1,2,3) şi art.7 alin.(1) 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,  şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică, şi 
cele ale Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
susţinem proiectul de hotărâre prezentat de Primarul comunei Rîciu. 
 
Secretar, 
Dunca Ioan 

 

 

 

 

 

Nr. de înregistrare:        din   
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din      aprilie 2018 
 
privind înscrierea provizorie  în Cartea Funciară  a comunei Rîciu a unor imobile situate în 
extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive, suprafaţele de teren 
rezervă şi suprafeţele de teren care urmează să fie puse în posesie) pe proprietar comuna 
Rîciu, conform lucrărilor de înregistrare sistematică 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de ………………., urmare a dispoziţiei de convocare 
nr………….. din …………….., 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: 
Expunerea de motive nr…………..  din …………….. a primarului comunei Rîciu;  
Prevederile art.9 alin (34³) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996,  
Prevederile Ordinului nr. 979 din 5 august 2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de 
realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii 
imobilelor în cartea funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară; 
Prevederile Ordinului 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie 
si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara; 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; 
Ţinând cont de prevederile art.59^1 din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 
(**republicată**)(*actualizată*)fondului funciar, şi a ORDINULUI nr. 700 din 9 iulie 2014 
(*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
În temeiul art.36 alin.(4), lit. a), alin. (5) lit.c), alin.6 lit.a, pct.11, corroborate cu  art 45 
alin.(2) şi  art. 115 alin (1) lit. "b" din Legea nr.215/2001 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 înscrierea provizorie  în Cartea Funciară  a comunei Rîciu a unor imobile 
situate în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive, suprafaţele de 
teren rezervă şi suprafeţele de teren care urmează să fie puse în posesie) pe proprietar 
comuna Rîciu, conform lucrărilor de înregistrare sistematică, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenat hotărâre. 
Art.2. Imobilele menţionate la art.1 din  prezenta hotarare nu fac obiectul vreunui litigiu. 
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Primarul 
comunei Rîciu, d-l Ioan Vasu. 
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Rîciu in sedinta  
ordinara, cu respectarea prevederilor art.45, alin.3 si alin.5 din Legea nr. 215/2001, 
republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu un număr de voturi 
____________ „pentru”, din numarul de 13 consilieri in functie. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureş, 
 Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei 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. 
 
 
 
 
                              Primar,                                                                              Avizat pentru legalitate, 
                            IOAN VASU                                                                          Secretar-Dunca Ioan    
                    � ………………………….....                                                        � ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind înscrierea provizorie  în Cartea Funciară  a comunei Rîciu a 
unor imobile situate în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive, 
suprafaţele de teren rezervă şi suprafeţele de teren care urmează să fie puse în posesie) pe 
proprietar comuna Rîciu, conform lucrărilor de înregistrare sistematică 

 
Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces complex, care include 
în principal următoarele: realizarea de campanii de informare și conștientizare publică a 
cetățenilor, identificarea imobilelor și a deținătorilor, realizarea de măsurători cadastrale, 
colectarea actelor juridice de la deținători, integrarea și prelucrarea datelor și întocmirea 
documentelor cadastrale, afișarea publică a documentelor cadastrale, înregistrarea și 
soluționarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori, actualizarea 
documentelor cadastrale și deschiderea cărților funciare, în conformitate cu reglementările în 
vigoare. Finanțarea Programului național se asigură din veniturile proprii ale Agenției 
Naționale, în condițiile legii. Principalii beneficiari ai rezultatelor directe, corespunzătoare 
acțiunilor din Programul național, sunt proprietarii, posesorii ori alți deținători ai imobilelor, 
identificați potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. f) identificarea titularilor drepturilor reale, a 
posesorilor și a altor deținători, precum și preluarea actelor în original sau în copie legalizată a 
acestora din lege”. 
Potrivit Anexei la Ordinul directorului general al ANCPI nr. 70 înscrierea provizorie este acel tip 
de înscriere în cartea funciară care produce efecte sub condiţia şi în măsura justificării ei. 
Înscrierea provizorie se efectuează numai în cazurile expres prevăzute de lege.  
Justificarea înscrierilor provizorii se face, la cerere, cu excepţia cazului în care legea prevede 
expres altfel, ori dacă aceasta este condiţionată de justificarea unei alte înscrieri provizorii, 
situaţie în care justificarea acestei din urmă înscrieri va atrage justificarea din oficiu a celeilalte 
înscrieri. 
Potrivit art. 2 (1) din Legea 7/1996, Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de 
elemente liniare stabile în timp - şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc. 
Ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr.35/2016 privind modificarea şi completarea Legii. 
Nr.7/1996 a cadastrului, în urma măsurătorilor şi a efectuării planurilor parcelare, toate 
imobilele menţionate se vor înscrie provizoriu în cartea funciară a comunei. 

Nr. de înregistrare:                 din           



Imobilele din anexa sunt amplasate în tarlalele 8,9,13,15,99,123 și 170 şi au categoria de 
folosinţă drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive, suprafaţele de teren rezervă 
şi suprafeţele de teren care urmează să fie puse în posesie. 
În lipsa actelor de proprietate sau a hotărârii de guvern de atestare a inventarului imobilelor 
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale ce fac obiectul înscrierii, se va dispune 
înscrierea provizorie în baza hotărârii emisă în condiţiile legii de către consiliul judeţean, de 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliul local. 
                 

 
 
 

Secretar, 
Dunca Ioan 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din      aprilie  2018 
 

privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2018 
 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
........... din ..................., 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 de specialitate nr. ........................ al Compartimentului Agricol, cadastru şi 
relaţii publice  prin care se propune stabilirea taxei de păşunat  şi a taxelor de gloabă pentru 
suprafeţele de păşune situate pe teritoriul administrativ al comunei Rîciu care nu au fost 
concesionate la  licitaţiile organizate de către primăria comunei Rîciu în data de ................ şi 
........ februarie 2018;  
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, respectival 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; 
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin.5, lit.b, art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin (1) si (2) 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 de păşunat de pe raza comunei Rîciu pentru anul 2018  pentru   
suprafeţele  de teren din categoria de folosinţă păşune aflate în proprietatea comunei Rîciu 
suprafeţe care nu au fost concesionate şi identificate în anexa 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre astfel: 
-bovine, cabaline adulte ..... lei /cap 
-tineret bovin şi cabalin ....... lei/cap 
-ovine, caprine şi tineret ................lei/cap 
Art.2. Sumele încasate din taxele de păşunat precum şi alte venituri se vor folosi numai pentru 
lucrări de îmbunătăţire şi exploatare a  acestora. 
Art.3. Se stabileşte ziua de 1 mai 2018 ca dată de începere a păşunatului pentru ovine şi caprine 
şi 10 mai pentru bovine şi cabaline. 
Art.4. Ciclul de păşunat se încheie la data de 31 octombrie pentru bovine şi cabaline şi 1 
decembrie pentru ovine şi caprine. 
Art.5. De păşunile aflate în proprietatea Consiliului Local al comunei Rîciu beneficiază numai 
crescătorii de animale de pe raza comunei. Repartizarea păşunilor se va face cu respectarea 
prevederilor legale, în favoarea crescătorilor de animale pe specii şi categorii de vârstă pe anul 
2017, pe suprafeţele prevăzute în anexa ce face parte integrantă di prezenta hotărâre. 
Art.6.În cazul nerespectării suprafeţelor repartizate, a termenelor de începere şi de sfârşit a 
ciclului de păşunat, ori a păşunatului pe alte terenuri agricole, altele decât cele care au fost 
repartizate conform art.1, proprietarii de animale sau păstorii de turme vor fi obligaţi  să 
plătească următoarele taxe: 
-bovine, cabaline adulte ..... lei /cap 
-tineret bovin şi cabalin ..... lei/cap 
Pentru cirezi constituite: 
-Cirezi de bovine -......... lei/zi 
-Turne de ovine pana la 150 capete- ............ lei/zi 
-Turme de ovine pana la 200 capete- ............. lei/zi 
-Turme de ovine peste 200 capete- .......... lei/zi. 
Dacă  se constată daune, la taxa se va adăuga şi valoarea pagubei produsă, stabilită pe baza 
procesului verbal de constatare încheiat de către comisia de evaluiare a pagubelor constituită în 
cadrul Consiliului local al comunei Rîciu. 
Art.7. Crescătorii de animale au obligaţia să respecte toate măsurile stabilite de către Consiliul 
local Rîciu şi specialiştii agricoli, pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea potenţialului de producţie, 



să presteze munca contributivă în cantitatea şi la datele stabilite şi să achite taxele de păşunat 
la nivelele stabilite cu cel puţin 10 zile înainte de scoaterea animalelor pe păşune. 
Art.8. Se vor revizui  şi dezinfecta sursele de apă pe toate păşunile de pe teritoriul comunei 
Rîciu şi se vor executa lucrările de întreţinere a păşunilor, prin grija primăriei Rîciu, în calitate de 
administrator.  
Art.9.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul 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. 
  
 
 
 
 
 

  
Primar,                                                                                        Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                                Secretar-Dunca Ioan      
               
� ………………………….....                                                            � ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2018 
 
Având 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, respectival 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; 
Pentru faptul că la nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Rîciu nu există nicio asociaţie  a 
crescătorilor de animale, considerăm că este in înteresul comunităţii ca paşunile existente la nivelul 
comunei să fie puse la dispoziţie în condiţiile legii crescătorilor de animale care solicită aceste 
păşuni. De aceea vom pune la dispoziţia acestora  păşunile proprietatea comunei Rîciu care nu au 
fost concesionate de către  crescătorii de bovine şi ovine la licitaţiile organizate de către primăria 
comunei Rîciu  după cum urmează: 
Păşuni pentru bovine 

   Păşunea Techeniş (Răzoare): 9,25 ha păşune ovine 
   Păşunea Mănăstire: 73,85 ha păşune bovine 
   Păşunea Hegmeni: 50,03 ha păşune bovine 

În acest fel putem avea garanţia că păşunatul nu se va face neautorizat şi nu se vor introduce pe 
pajişti animale în afara perioadei stabilite pentru păşunat. Nu vor fi impiedicate sau întârziate 
lucrările prevăzute în planurile de exploatare, şi nu se vor introduce pe pajişti alte specii de animale 
decât cele prevăzute în parcelele respective. 
În acest sens propunem consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre. 
 
 

Consilier-Inginer Murar Constantin 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din          aprilie 2018 
 

 
pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale și măsurile propuse pentru 
realizarea programelor sociale pentru anul 2018,  furnizate de Compartimentul de asistență 
socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rîciu, județul Mureș 
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.05.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr………….. 
din  ……………. 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: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu, judetul Mureș, înregistrată sub  nr................... - 
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat la nr........................ 
Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Rîciu, judetul 
Mureș; 
Ținând cont de: 
Prevederile art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011; 
Prevederile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;  
Prevederile Legii nr.448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările și completările ulterioare;  
Prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare;  
Prevederile Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 
Prevederile H.G. nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct. 2, art. 45 alin. (1) și 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 Planul anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2018 furnizate de 
Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Rîciu, județul Mureș, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Compartimentul de asistență socială 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 - JudeţulMureş; 
 Compartimentului de asistență socială 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de 
internet www.comunariciu.ro. 
                 
 
 
 
Primar,                                                                                           Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                                         Secretar-Dunca Ioan       
� ………………………….....                                                                  � ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale și 
măsurile propuse pentru realizarea programelor sociale pentru anul 2018,  furnizate de 
Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rîciu, 
județul Mureș 
 
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale oferite de Compartimentul de Asistenţă Socială din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu, se elaborează în conformitate cu măsurile 
şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Mureș. Planul 
anual de acţiune va fi transmis Consiliului Judeţean Mureș precum şi D.G.A.S.P.C. Mureș. Planul anual de 
acţiune privind serviciile sociale se face cu participarea tuturor compartimentelor din cadrul primăriei 
comunei Rîciu. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale poate fi modificat:  
• ca urmare a unor modificări apărute în structura Compartimentului de asistenţă socială ;  
• ca urmare a modificării sau apariţiei unor acte legislative.  
Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de 
acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major- asistarea persoanelor care, 
din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure 
nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. Planificarea 
este un proces sistematic prin care Compartimenul  de asistenţă socială a comunei Rîciu defineşte 
anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei. Rolul planificării este de a ajuta instituţia să: - 
îşi definească obiectivele şi orientările; - îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le 
va întreprinde; - identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei; − clarifice 
resursele pe care le poate folosi şi să identifice ce acţiuni trebuie să întreprindă.  La întocmirea Planului 
anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2018 s-a ţinut cont, cu prioritate de scopul 
Compartimentului de asistenţă socială şi anume prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau 
vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Temeiul legal îl constituie 
prevederile art. 112 alin. (3), lit. ''a'' şi ''b'' şi ale art. 118 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare,ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată , precum şi prevederile dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit.”b” și ”d”, ale 
alin. (4), lit. „e”, ale alin. (6) lit. „a”, pct.2, și ale art.45 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere cele prezentate mai 
sus, competenţa aprobării revine Consiliului Local al comunei Rîciu potrivit prevederilor legale de mai 
sus, drept pentru care propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
Consilier principal, 
Baciu Nicoleta 
 
 

Nr. de înregistrare:        
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
           din   aprilie 2018 

 
 
privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 400 mp teren, categoria de folosință curți 
construcții teren situat în comuna Rîciu, satul Coasta Mare nr. 22, proprietatea privată a 
comunei Rîciu, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru SC Vlad Doru SRL Coasta Mare, 
în calitate de proprietar a construcțiilor existente pe acest teren 
 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de …………….05.2018, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr………….. din  ……………. 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: 

 
Expunerea de motive nr……………… al D-lui Ioan Vasu – Primar, prin care se propune vanzarea 
directă, in conditiile legii, a unui imobil teren in suprafata de 400,00 mp teren intravilan, situat in 
satul Coasta Mare, nr.22 Com. Rîciu, Jud. Mureș,  domeniu privat al Comunei Rîciu;   
Cererea dlui Cozoş Petru nr. 3715/25.08.2017, administrator al SC Vladoru SRL Coasta Mare, prin 
care se solicita scoaterea la vanzare a unui imobil teren in suprafata de 400,00 mp teren 
intravilan, situat in satul Coasta Mare, nr.22 Com. Rîciu, Jud. Mureș, domeniu privat al Comunei 
Rîciui;  
Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr.  56  din  31  august 2017, privind vanzarea unor 
imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu; 
Raportul de evaluare nr.46/08.05.2018 intocmit de catre SEULEAN AUGUSTIN PFA  prin evaluator 
ANEVAR Șeulean Augustin;  
Prevederile HCL nr. 23/2009 privind constatarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul 
privat al Comunei Rîciu;   
Dispozitiile art.1650 şi următoarele din Noul Cod Civil;  
Prevederile art. 4 din Legea nr.213/1998 proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
Prevederile art. 123 alin.1) si 2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
În temeiul prevederilor  art. 36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit. b) si art.117 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 înșușește Raportul de evaluare nr.46/08.05.2018 intocmit de catre ȘEULEAN AUGUSTIN 
PFA  prin evaluator ANEVAR Șeulean Augustin, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.2 Se aprobă vînzarea către SC Vladoru SRL, Coasta Mare, a suprafeței de 400 mp teren,  
categoria de folosință curți construcții, teren situat în comuna Rîciu, satul Coasta Mare nr. 22, 
proprietatea privată a comunei Rîciu, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru SC Vlad 
Doru SRL Coasta Mare, în calitate de proprietar a construcțiilor existente pe acest teren înscris în 
cartea funciară 50998 Rîciu. 
Art.3 Se aprobă pretul de vânzare  stabilit prin Raportul de Evaluare nr.46/08.05.2018 în  sumă 
de 3000,0 lei (valoare fără TVA); (400 mp x 7,43 lei/mp=640 € x 4,6496 lei=3000,0 lei fără TVA), la 
care se adaugă cheltuielile cu raportul de evaluare în cuantum de 500 lei. 
Prețul va fi plătit în întregime la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă 
autentică. 
Art.4 Cheltuielile ocazionate cu realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către SC Vladoru SRL, Coasta Mare. 
Art.5. Se împuterniceşte domnul Vasu Ioan, primarul comunei Rîciu şi doamna Rîcean Maria 
consilier superior în cadrul biroului financiar contabil şi resurse umane să reprezinte Consiliul 
local al comunei Rîciu la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului intravilan în 
suprafaţă de 400 mp situat în comuna Rîciu, satul Coasta Mare, nr. 22, jud. Mureş. 
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul 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. 
 

 
 
Primar,                                                                                     Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                                                             Secretar-Dunca Ioan      
               
� ………………………….....                                                    � ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

    

la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 400 mp teren, 
categoria de folosință curți construcții teren situat în comuna Rîciu, satul Coasta Mare nr. 22, 
proprietatea privată a comunei Rîciu, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru SC 
Vlad Doru SRL Coasta Mare, în calitate de proprietar a construcțiilor existente pe acest teren 

 

 
Biroul financiar-contabil și resurse umane, primind spre analiză proiectul de hotărâre privind 
aprobarea vânzării directe a suprafeței de 400 mp teren, categoria de folosință curți construcții 
teren situat în comuna Rîciu, satul Coasta Mare nr. 22, proprietatea privată a comunei Rîciu, cu 
respectarea dreptului de preempțiune pentru SC Vlad Doru SRL Coasta Mare, în calitate de 
proprietar a construcțiilor existente pe acest teren, dă următoarele referințe:  
Suprafața de 400 mp teren se identifică prin parcela din  CF 50998  Rîciu. Această suprafață de 

teren este situată în satul Coasta Mare, nr.22  și face parte din domeniul privat al comunei Rîciu 

Pe teren sunt edificate construcțiile proprietatea solicitanților. 

Cererea solicitantei a fost analizată de consiliul local Rîciu.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr.  56  din  31  august 2017, privind 
vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu s-a aprobat inițierea 
procedurii de vânzare, cu respectarea dreptului de preempțiune a unei suprafețe de teren 
aparținând domeniului privat al comunei Rîciu.  
Prin acest proiect se inițiază cea de-a doua hotărâre de consiliu local, prin care se propune 

vânzarea directă, cu respectarea dreptului de preempțiune. 

În urma vânzării acestei suprafețe de teren se aduc venituri la bugetul local. 
Cu argumentele mai sus menționate Biroul financiar contabil și resurse umane consideră 

oportun și legal proiectul de hotărâre. 

 

Consilier superior, 
Rîcean Maria 

 

 

 

 

Nr. de înregistrare:       din      



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
           din   aprilie 2018 

 
privind vânzarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al 
comunei Rîciu 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de …………….05.2018, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr………….. din  ……………. 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: 

 
Expunerea de motive nr……………… al D-lui Ioan Vasu – Primar, prin care se propune vanzarea prin 
licitatie publica, in conditiile legii, a unui imobil teren in suprafata de 800,00 mp teren intravilan, 
situat in satul Ulieș, com. Rîciu, Jud. Mureș,  domeniu privat al Comunei Rîciu;   
Cererea dluiMoldovan Cornel nr. 3714/25.08.2017, prin care se solicita scoaterea la vanzare a 
unui imobil teren in suprafata de 800,00 mp teren intravilan, situat in satul Ulieș, com. Rîciu, Jud. 
Mureș, domeniu privat al Comunei Rîciui;  
Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr.  56  din  31  august 2017, privind vanzarea unor 
imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu; 
Raportul de evaluare nr.47/08.05.2018 intocmit de catre SEULEAN AUGUSTIN PFA  prin evaluator 
ANEVAR Șeulean Augustin;  
Prevederile HCL nr. 23/2009 privind constatarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul 
privat al Comunei Rîciu;   
Dispozitiile art.1650 şi următoarele din Noul Cod Civil;  
Prevederile art. 4 din Legea nr.213/1998 proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
Prevederile art. 123 alin.1) si 2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
În temeiul prevederilor  art. 36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit. b) si art.117 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 vânzarea prin licitație publică a suprafeței de 800 mp, teren aparținând 
domeniului privat al comunei, situat în intravilanul comunei Rîciu, identificat potrivit extrasului 
de carte funciară de informare nr.51103, nr. cadastral 273 Ulieș. 
Art.2 Se aprobă studiu de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a suprafeței de 800 
mp, teren aparținând domeniului privat al comunei, situat în intravilanul comunei Rîciu, 
identificat potrivit extrasului de carte funciară de informare nr.51103, nr. cadastral 273 Ulieș. 
Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini care face parte integrantă din prezenta şi constituie Anexa 
nr.1, precum si suma de 100 de lei reprezentand contravaloarea achizitionarii acestuia. 
Art.4 Se înșușește Raportul de evaluare nr.47/08.05.2018 intocmit de catre ȘEULEAN AUGUSTIN 
PFA  prin evaluator ANEVAR Șeulean Augustin, parte integrantă a prezentei hotărâri 
Art.5 Se aprobă suma de 4200 lei ca pret de pornire a licitatiei publice, in conditiile legii, pret 
stabilit conform Raportului de evaluare nr.47/08.05.2018 întocmit de către ȘEULEAN AUGUSTIN 
PFA la care se vor adauga cheltuielile cu raportul de evaluare în cuantum de 500 lei. 
Prețul va fi plătit în întregime la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă 
autentică. 
Art.6 Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiei, în următoarea componenţă:  
Preşedinte: Rîcean Maria-consilier superior      
Secretar: Dunca Ioan – secretar comuna Rîciu  
Membrii: Belean Alin-Ciprian-consilier local, Sfîriac Ioan- referent superior și Murar Constantin-
consilier superior. 
Art.7 Se aprobă constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor privind procedura de 
organizare şi desfăşurarea licitaţiei, în următoarea componenţă:  
Preşedinte: ………………consilier local 
Secretar:Dunca Ioan – secretar comuna Rîciu  
Membrii:Baciu Nicoleta-consilier principal, Vas-Scripcă Andreea-inspector asistent și Zăhan 
Teodora-inspector asistent. 
Art.8 Cheltuielile ocazionate cu realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către cumpărător. 
Art.9. Se împuterniceşte domnul Vasu Ioan, primarul comunei Rîciu şi doamna Rîcean Maria 
consilier superior în cadrul biroului financiar contabil şi resurse umane să reprezinte Consiliul 
local al comunei Rîciu la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului intravilan în 
suprafaţă de 800 mp situat în comuna Rîciu, satul Ulieș, jud. Mureş. 
Art.10 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Persoanelor nominalizate la art.6 și 7; 
 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. 

 
Primar,                                                                                     Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                             Secretar-Dunca Ioan      

               
� ………………………….....                                                             � ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

    

privind vânzarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat 
al comunei Rîciu 

 
 

Biroul financiar-contabil și resurse umane, primind spre analiză proiectul de hotărâre privind 
aprobarea vânzării directe a suprafeței de 800 mp teren, categoria de folosință arabil situat în 
comuna Rîciu, satul Ulieș, proprietatea privată a comunei Rîciu, dă următoarele referințe:  
Suprafața de 800 mp teren se identifică prin parcela din  CF 51103  Rîciu. Această suprafață de 

teren este situată în satul Ulieș și face parte din domeniul privat al comunei Rîciu. 

Cererea solicitantei a fost analizată de consiliul local Rîciu.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr.  56  din  31  august 2017, privind 
vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu s-a aprobat inițierea 
procedurii de vânzare prin licitație cu respectarea prevederilor legale a unei suprafețe de teren 
aparținând domeniului privat al comunei Rîciu.  
Prin acest proiect se inițiază cea de-a doua hotărâre de consiliu local, prin care se propune 

vânzarea prin licitație. 

În urma vânzării acestei suprafețe de teren se aduc venituri la bugetul local. 
Cu argumentele mai sus menționate Biroul financiar contabil și resurse umane consideră 

oportun și legal proiectul de hotărâre. 

 

 

 

Consilier superior, 
Rîcean Maria 

 

 

 

 

 

Nr. de înregistrare:       din         
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din             aprilie  2018 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investitie „ Amenajare 
terenuri de sport in cadrul Școlii Gimnaziale  „Gheorghe Șincai" Rîciu și Școlii Gimnaziale 
„Vasile Oprea" Sînmartinu de Câmpie 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de …………….05.2018, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr………….. din  ……………. 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: 
Expunerea de motive privind necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „ 
Amenajare terenuri de sport in cadrul Școlii Gimnaziale  „Gheorghe Șincai" Rîciu și Școlii 
Gimnaziale „Vasile Oprea" Sînmartinu de Câmpie prezentata de catre Primarul comunei Rîciu, 
inregistrata sub nr. ...................din ...........;  
Nota de fundamentare nr. ............... intocmita de Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai" Rîciu 
privind necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiții 
menționate, inregistrate la instituția noastră sub nr.........;  
Raportul de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „ 
Amenajare terenuri de sport in cadrul Școlii Gimnaziale  „Gheorghe Șincai" Rîciu și Școlii 
Gimnaziale „Vasile Oprea" Sînmartinu de Câmpie elaborat de Biroul financiar contabil și resurse 
umane;  
În temeiul prevederilor: art. 36 alin. (1) şi (2) lit.(b), alin.(4) lit. (d), alin. 6 lit.a, pct.6 din Legea nr. 
215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, şi ale art. 
44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale; 
HOTĂRÂRII nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
Prevederilor alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi 
completată; 
Prevederior Legii  213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 



a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
În conformitate cu dispoziţiile art.45, alin.(1), 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 aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Amenajare teren 
de sport in cadrul Școlii Gimnaziale  „Gheorghe Șincai" Rîciu, după cum urmează: Valoarea totală 
a investitiei: 165.000  lei. Capacitati tehnice : Suprafata : 800  mp. Durata de realizare : 2 luni.  
Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Amenajare teren 
de sport in cadrul Școlii Gimnaziale  „Vasile Oprea" Sînmartinu de Câmpie, după cum urmează: 
Valoarea totală a investitiei: 90.000  lei. Capacitati tehnice : Suprafata: 1.200  mp. Durata de 
realizare : 2 luni.  
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei.  
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege,  
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 
www.comunariciu.ro. 
 

 
 

 
  

Primar,                                                                                        Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                                                                Secretar-Dunca Ioan      

               
� ………………………….....                                                             � ………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de 
investitie „ Amenajare terenuri de sport in cadrul Școlii Gimnaziale  „Gheorghe Șincai" Rîciu și 
Școlii Gimnaziale „Vasile Oprea" Sînmartinu de Câmpie 
 
Situatia existentă : Școlile  Gimnaziale  „Gheorghe Șincai" Rîciu și Școlii Gimnaziale „Vasile Oprea" 
Sînmartinu de Câmpie, școlarizeaza elevi  din clasele 0-VIII, acești elevi urmand cursurile conform 
programei invatarnantului public. Incepand cu anul 2009, cei 450 de elevii invata in sali de clasa 
complet modernizate si utilitate prin finantare europeana si cofinantarea Consiliului Local Rîciu. 
In proiectul aminitit nu a fost incluse si un teren de sport, obiectiv important in formarea și 
pentru dezvoltarea spiritului de competitie.  
Descrierea investitiei la Școala Gimnazială Gh.Șincai Riciu: Se propune executarea unui teren 
multisport cu dimensiunile maxime de 42,0x22,0m aferente unui teren de minifotbal. Terenul 
alocat, cu o suprafata de cca. 800 mp se afla in coltul de N  al incintei " fiind marginit pe doua 
laturi de limita de proprietate si pe celelalte 2 laturi (NV §i NS) de cladiri ale școlii.  
Caracteristici tehnice : - Suprafata totală teren de sport :S=800 mp, - Perimetrul Imprejmuire 
teren de sport : L=144 m.  
Solutiile tehnice propuse: -Terenul se imprejmuieste pe toate laturile (144 m) cu gard de 4,0 m 
inaltime realizat din plasa zincata electrosudata, pe structura metalica. Accesul pe teren se 
asigura prin 2 porti pietonale de 100x210 cm. -Perimetral, se asigura culoare de circulatie de 1,0 
m latime, pe laturile lungi Si de 2,0m latime in spatele portilor. -Terenul se va racorda la reteaua 
de apa si canalizare ca si la cea de energie electrica pentru asigurarea iluminatului nocturn. -
Incinta se pune in legatura cu celelalte cladiri (sala de sport, corpul prin alei pavate cu pavele 
autoblocante și borduri. 
 Infrastructura - la terenul de sport Straturile terenului sunt: strat filtrant de pietris si nisip 10 cm, 
stratul suport din beton rutier BR 4,5, slab armat, 12 cm cu plase sudate 4x200/4x200 mm. strat 
de uzura din gazon sintetic verde, 22 mm grosime. Marcajele vor fi albe din acelasi material. 
Gazonul se va lipi cu adeziv de stratul suport si se va lesta cu nisip cuartos. - la imprejmuire sub 
fiecare stalp al Imprejmuirii se toarna un bloc de fundare cu adancimea de 100cm de la cota 
terenului natural si sectiunea de 45x45cm, din beton simplu marca C8/10. Stalpii vor fi din teava 
rectangulara 60x40x3 mm, cu inaltimea de 4,0 m. Se vor rigidiza orizontal cu bare tot din teava 
rectangulara 40x40x2 mm.  
Racordarea la retelele de utilitati prezente in incinta. Terenul este invecinat cu cladirea centralei 
termice unde se va realiza legatura cu reteaua de apa potabila. Terenul se va ilumina nocturn cu 
8 reflectoare de 400 W dispuse pe stalpii gardului.  
Dotarea terenului Terenul se va dota cu toate accesoriile specifice: porti de handbal, minifotbal, 
plase si stalpi de volei, fileu tenis etc ca si marcajele corespunzatoare. Stingator PSI 6 kg.  
Descrierea investitiei la Școala Gimnazială Vasile Oprea s-tin. 
Se propune amenajarea terenului existent cu dimensiunile maxime de 42,0x22,0 m aferente unui 
teren de minifotbal. Terenul alocat, cu o suprafata de cca. 1200 mp se afla in coltul de E  al 
incintei " fiind marginit pe trei  laturi de limita de proprietate si pe cealaltă lature (N) de DC..  
Caracteristici tehnice : - Suprafata totală teren de sport: S=1200 mp, - Perimetrul Imprejmuire 
teren de sport : L=144 m.  
Solutiile tehnice propuse: -Terenul este împrejmuit pe toate laturile (144 m) cu gard de 4,0 m 
inaltime realizat din plasa zincata electrosudata, pe structura metalica. Accesul pe teren se 
asigura prin 2 porti pietonale de 100x210 cm. -Perimetral, se asigura culoare de circulatie de 1,0 
m latime, pe laturile lungi și de 2,0 m latime in spatele portilor. -Terenul se va racorda la reteaua 



de apa si canalizare ca si la cea de energie electrica pentru asigurarea iluminatului nocturn. -
Incinta se pune in legatura cu celelalte cladiri (sala de sport, corpul prin alei pavate cu pavele 
autoblocante și borduri. 
 

 

 
Viceprimar 
Chertes Ioan 
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2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din         aprilie  2018 
 

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2017 la SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RICIU SRL. 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ….. 
din ……….., 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 
Situaţiile financiare anuale ale SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, la care Consiliul 
Local  este asociat unic;    
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr................din 
................. privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea 
profitului si raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2017, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RICIU SRL,  
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu, nr............... din data de ..................; 
Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, care la  CAP. IV, ART. 10.12. 
alin (1), prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, asociatul unic, 
va aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii.   
Avand  în vedere: 
Prevederile art.35 din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) a 
contabilităţii; 
Prevederile ORDONANŢEI nr. 64 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind repartizarea 
profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; 
Prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
societăţile***); 
Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  
Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate; 
În temeiul  art.36, alin.(2), lit. “a”, alin.(3) lit. “b”, alin. (4) lit. “a”, alin. (6) pct.19 lit. “f”, art. 45, 
alin. (1) si 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 bilanţul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul 
administratorului pentru exercitiul financiar 2017 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU 
SRL, conform anexelor 1-22. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-contabil şi 
resurse umane. 
Art.3. 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. 
 

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

 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2017 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RICIU SRL. 

 
În baza Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale,  
Având în vedere Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, care la  CAP. IV, 
ART. 10.12. alin (1), prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, asociatul 
unic, va aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii.   
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/1990/R/A a societăţilor comerciale, 
În baza Legii nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală, 
Raportul auditorului independent şi Raportul administratorului pentru exerciţiul financiar 2017, 
Supun spre dezbatere şi aprobare Situaţia financiară a S.C. SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU 
SRL. pe anul 2017. 
 
 
 
 
 
 

Contabil, 
Rîcean Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. de înregistrare:       



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2012-2016 

 
     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
     din        aprilie  2018 

 
privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2017, la SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI 
PROTECTIE RICIU SRL. 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.05.2018, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr………….  din  ……………., 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:  
Situaţiile financiare anuale ale SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RICIU SRL, la care 
Consiliul Local  este asociat majoritar;    
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr. ....... din .......... 
privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2017, al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI 
PROTECTIE RICIU SRL, 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu, nr. ........... din ................; 
Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RICIU SRL, care la  CAP. IV, ART. 
10.12. alin (1), prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, asociatul 
unic, va aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii.   
Avand  în vedere: 
Prevederile art.35 din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) a 
contabilităţii; 
Prevederile ORDONANŢEI nr. 64 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind repartizarea 
profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; 
Prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
societăţile***); 
Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  
Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate; 
În temeiul  art.36, alin.(2), lit. “a”, alin.(3) lit. “b”, alin. (4) lit. “a”, alin. (6) pct.19 lit. “f”, art. 45, 
alin. (1) si 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 bilanţul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul 
administratorului pentru exercitiul financiar 2017 la SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE 
RICIU SRL, conform anexelor 1-22. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-contabil 
şi resurse umane. 
Art.3. 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 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. 
 
 
 

PRIMAR,                                                                              Vizat pentru legalitate, 
Ioan  Vasu                                                                             Secretar: Dunca Ioan 

    � ……………………….                                                                          � ………………………. 
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Biroul  financiar-contabil şi resurse umane 
 

 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2017, la SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI 
PROTECTIE RICIU SRL. 

 
În baza Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale,  
Având în vedere Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RICIU SRL, care la  
CAP. IV, ART. 10.12. alin (1), prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului 
financiar, asociatul unic, va aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, 
potrivit legii.   
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/1990/R/A a societăţilor comerciale, 
În baza Legii nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală, 
Raportul auditorului independent şi Raportul administratorului pentru exerciţiul financiar 2017, 
Supun spre dezbatere şi aprobare Situaţia financiară a SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE 
RICIU SRL pe anul 2017. 
 

 
 
 
 
 

Contabil, 
Rîcean Maria 

 
 

Nr. de înregistrare:          


