
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

12.12.2017 

 
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 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 nr.         din 03.01.2018; 
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 ........................................................ 
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      

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



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada ianuarie-martie  
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, respectiv doamna Bordeianu 
Mariana-Minerva , a încetat la data de 31 decembrie  2017,  consideram legala si oportuna 
adoptarea unui proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru un mandat 
de 3 luni, 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:              



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

03.01.2018 
 
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.            din  03.01.2018  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. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMAR,                                                                   Vizat pentru legalitate: 
 IOAN VASU                                                                 SECRETAR-DUNCA IOAN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 

COMUNA RÎCIU 
 

    Strada Gheorghe Şincai nr. 58, localitatea Rîciu, România, 547485  
    Tel/Fax: +4 (0265) 426.003 / +4 (0265) 426.212, www.comunariciu.ro, email: riciu@cjmures.ro  

 
Biroul financiar contabil şi resurse umane 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Referitor la: Expunerea de motive a domnului Vasu Ioan, primarul comunei Rîciu. 
Obiect: 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 
In 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, în situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare 
înregistrează deficit, Consiliile Locale au obligaţia de a aproba prin hotărâre de consiliu acoperirea 
definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după 
caz, până la data de 9 ianuarie 2018, inclusiv. 
Conform art. 58.(1), lit.c), Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi va fi utilizat, în baza 
unei hotărâri a autorităţilor deliberative ca sursă de finanţare a cheltuielilor din secţiunea de 
dezvoltare; 
Analizând execuţia bugetului local la data de 31.12.2017, emisă în 4 ianuarie 2018, se constată  un 
deficit de 22.366,10 lei. Acoperirea bugetară se face din excedentul bugetar al anului 2016. 
 
 
 
 
 

Consilier-Rîcean Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. de înregistrare:        



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

12.12.2017 

 
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 extraordinara din data de 03.01.2018, urmare a dispoziţiei de 
convocare nr.4 din  3 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.               din 03.01.2018 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. 

 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate, 

                     IOAN VASU                                                                          Secretar-Dunca Ioan      
                   � ………………………….....                                                        � ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 

COMUNA RÎCIU 
 

    Strada Gheorghe Şincai nr. 58, localitatea Rîciu, România, 547485  
    Tel/Fax: +4 (0265) 426.003 / +4 (0265) 426.212, www.comunariciu.ro, email: riciu@cjmures.ro  

Biroul financiar contabil şi resurse umane 
 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

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

Potrivit  prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr.276/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, “Excedentul anual al bugetului local rezultat la 
incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in 
limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat) si a transferurilor din 
bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza 
in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, 
astfel:  
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului 
rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar*). 
Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local 
Rîciu, conform proiectului de hotărâre iniţiat de primar, prin care să se aprobe utilizarea 
excedentului bugetar al Comunei Rîciu din anul 2017, în sumă de 862.337,07 lei, lei, pentru 
acoperirea pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2018. 
 

 
 

Contabil, 
Rîcean Maria 

 
 

 
 
 
 

Nr. de înregistrare:        din  03.01.2018 



 

   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  12 decembrie  2017 

 

 
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  12 
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.       din data de 03.01.2018, 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. 
 

 

 

 
 

 

 

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

privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru  anul şcolar 
2018-2019, de pe raza comunei Rîciu 

 
Prin adresa cu nr. 1007/77/15.11.2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş solicită aprobarea 
reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat ce va funcţiona începând cu 
data 1 septembrie 2018 la nivelul comunei Rîciu.  
Prin Hotărârea nr.5/2017 a Consiliului Local al comunei Rîciu, s-a aprobat reorganizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat ce a funcţionat începând cu data 1 septembrie 2017 pentru 
ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al comunei Rîciu. 
Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 alin. (4) pentru 
asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în 
baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea 
unor structuri de învaţământ, fară personalitate juridica - ca parţi ale unei unităţi de invăţământ cu 
personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii iar potrivit 
art. 61 alin.(2) reţeaua şcolară a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar se organizează 
de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 
Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie al Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile ar. 19 alin 4 şi art. 61 alin 2 din Legea Educatiei Nationale 
nr. 1/2011 modificată şi completată,  coroborat alin. 6 lit.a pct. 1 din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare propunem spre aprobare 
Consiliului Local:  
1.Reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Rîciu, începând 
cu data de 01.09.2018 conform Anexei 1 la prezentul raport.  
2.Începînd cu data prevăzută la punctul 1, încetează efectele Hotărârea nr.5/2017 a Consiliului Local al 
comunei Rîciu, privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  ce a 
funcţionat începând cu data 1 septembrie 2017. 

 

Secretar, 
Dunca Ioan  

 
 
 
 

Nr. de înregistrare:              



 
   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  12 decembrie  2017 

 

 
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 primarului comunei Rîciu, judetul Mureş, nr............... 
/03.01.2018, 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 
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. 

 
 
 
 
 

 
                       Inițiator,                                                                        Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                               Secretar-Dunca Ioan      
               � ………………………….....                                                        � ………………………. 
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                                                                                                                                               Aprobat, 
                                                                                                                                               Primar 

                                                                                                                                             Ioan Vasu 
RAPORT 

 
privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea 
privată a comunei Rîciu 
 
Cadrul legal  care reglementeaza   administrarea pasunilor apartinand administratiei  locale este : 
-Legea nr. 72/2002- Legea zootehniei; 
-Ordinul   Ministrului  Agriculturii, Alimentatiei  si  Padurilor nr. 226/28.03.2003  pentru  
aprobarea Strategiei  privind organizarea activitatii  de imbunatatire   si  exploatare a pajistilor la 
nivel national  pe termen  mediu  si lung  ,modificat  şi  completat  prin ordinal nr. 541/2009, -
Legea nr.  215/2001- republicata-  
-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 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; 
-Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale;  
-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 Legii nr. 72/2002 –Legea zootehniei  crescatorii de animale sunt persoane fizice si  juridice 
care detin  in proprietate specii  de animale  inscrise in registrul  de evidenta  agricola. Terenurile  

Nr. de înregistrare:             



evidentiate ca pajisti  apartinand Consiliilor locale se folosesc  in  exclusivitate  pentru  pasunat , 
faneata, cultivarea plantelor  de nutret in  vederea obtinerii   de masa verde, fan, seminte, 
constructii  zoopastorale, lucrari  de imbunatatire funciare pentru  cresterea potentialului  de 
productie al pajistilor.  
Având în vedere ordinul comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 541/210/2009, strategia privind organizarea activităţii 
de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivelul naţional pe termen mediu şi lung aprobată prin 
Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Administraţiei Publice 
nr. 226/235/2003 s-a reglementat concesiunea păşunilor proprietatea comunelor. 
Concesiunea poate fi solicitată de către asociaţiile crescătorilor de animale legal constituite, 
persoane fizice şi juridice care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-Să fie înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor , 
-Să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM/Ha., 
-Să prezinte in program de amenajment pastoral pe perioada concesiunii. 
Privind cele arătate mai sus vă rog a stabili sumele care vor fi achitate către primărie de către 
concesiunar pe hectar, având în vedere programul de amenajament păstoral şi întreţinerea 
păşunilor. 
Perioada recomandată pentru concesiune prin Ordinul mai sus menţionat este de 10 ani, urmând 
ca în fiecare an până la data de întâi a lunii februarie să verifice respectarea programului de 
amenajament prezentat  şi să decidă asupra continuării contractului sau anularea acestuia, clause 
care sunt înscrise în contract.   Suprafaţa păşunabilă pentru care se poate face concesiunii fiind de 
149,03 ha. 
Mentionez faptul  ca administrarea pajistilor comunale, orasenesti  si municipale intra in 
atributiile Consiliului local  care are obligatia de a stabili  in raspunderea  directa a primariilor 
executarea prevederilor  cuprinse in planurile anuale  de exploatare a pajistilor, ca urmare  solicit 
Consiliului local  adoptarea unei   hotarari prin care sa se stabileasca  in concret  masurile 
necesare  pentru  administrarea pasunilor, a izlazului  comunal.  
Datorita  faptului ca  anual se acorda subventii de la Uniunea Europeana    ce se utilizează  exclusiv 
pentru întreţinerea  şi  ameliorarea  acestora, propun  adoptarea unei hotărâri de consiliu  care să 
cuprindă  modalităţile de exploatare a păşunilor comunale, a însuşirii  caietului de sarcini  şi  a  
Studiului  de oportunitate. Propun  ca in baza prerogativelor  atribuite de 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 să organizăm licitaţia pentru 
atribuirea păşunilor. 

 
 

INTOCMIT,    
VICEPRIMAR- Chertes Ioan 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 12 decembrie 2017 

 
 

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. .........din 03.01.2018  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. 

 

 
 
 
 

  
       Primar,                                                                              Avizat pentru legalitate, 

                  IOAN VASU                                                                                Secretar-Dunca Ioan      
               
                   � ………………………….....                                                          � ………………………. 
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Raport de specialitate 
 

privind taxele pentru serviciile prestate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa 
Persoanelor Rîciu pentru anul 2018 
 
In temeiul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ 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, dar şi a Legii nr.1/2017privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Consiliile locale adoptă pentru anul 
fiscal următor, hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor  taxelor speciale, inclusiv a celor prin care se 
aprobă modificări sau completări la acestea, precum şi hotărârile prin care se acordă facilităţi fiscale se 
publică  în monitoarele oficiale ale celorlalte unităţi administrativ-teritoriale, acolo unde acestea se 
editează, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003 sau prin oricare alte modalităţi prevăzute de lege. 

Potrivit art.36 alin.4 lit. c, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
Consiliile locale stabilesc şi aprobă impozitele şi taxele locale. O reglementare similară se 
regăseşte în Codul fiscal care instituie taxele speciale. 
Astfel, pentru deservirea cetăţenilor activitatea de bază a serviciului de evidenţa persoanelor se 
desfăşoară în sediul instituţiei unde funcţionează un ghişeu. 
Având în vedere acest fapt, supunem aprobării nivelele de taxe pentru serviciile prestate de către 
SPCLEP Rîciu în forma prezentată prin proiectul de hotărâre. 
 
 
 
  

 
Secretar, 

Dunca Ioan 
 
 

Nr. de înregistrare:           
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 din  12 decembrie 2017 

 
 
 
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 de 12.01.2017, 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. 
…………din 03.01.2018,  
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 
Consiliul Local al comunei 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. 
 

 
 
 
 

 
PRIMAR,                                                                              Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                             Secretar: Dunca Ioan 

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

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 
 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 884 din 3 iunie 2004 privind concesionarea unor spaţii cu 
destinaţia de cabinete medicale, bunurile imobile sau părţile acestora în care funcţionează 
cabinetele medicale înfiinţate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare, 
au trecut din proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale în 
proprietatea privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. 
Începând cu data de 10 Martie 2005 medicii de familie şi stomatologi  care îşi desfăşurau 
activitatea în aceste spaţii au încheiat contracte de concesiune cu Consiliul Local al comunei 
Riciu. 
Durata concesiunii este prevazută in aceste contracte. 
Durata concesiunii poate fi prelungita până la vârsta legală de pensionare dar nu mai mult de 
49 de ani. Potrivit art. 4 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 concesionarea 
spaţiilor se face în schimbul unei redevenţe anuale, plătită de concesionar. 
Doamna dr. Marc Minadona, medic specialist în medicina de familie la “Cabinet Medical 
Individual Dr. Marc Minadona”,  solicită prelungirea concesiunii spaţiului situat în comuna 
Rîciu str. Gheorghe Şincai nr. 50, judet Mureş, pâna la data de 31.12.2018. 
Faţă de cele prezentate, propunem proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de 
concesiune nr. 662 din 10.03.20005 încheiat între Consiliul Local al comunei Rîciu şi dr. Marc 
Minadona, medic specialist medicină de familie la „Cabinet Medical Individual Dr. Marc 
Minadona”. 
 

Consilier-Rîcean Maria 
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