
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

06.02.2018 

 
privind alegerea președintelui de ședință, pentru şedințele Consiliului Local al comunei Rîciu din 
luna februarie 2018. 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 15.02.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.15  din  7 februarie 
2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 
30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
consiliilor locale, 
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu nr.                 din     ....02.2018; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Rîciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea Consiliului 
Local al comunei Rîciu; 
Propunerile consilierilor locali, 
În conformitate cu prevederile art.47, alin. (3) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
Ţinând cont de prevederile art.9 alin.1 din OUG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului  cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
În temeiul prevederilor art. 35, alin. (1), art. 41, respectiv  art. 45, alin. (1) Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul 
Mureş adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă, domnul consilier ......... ………………………………..care va  conduce 

lucrările şedinţelor  Consiliului Local al comunei Rîciu din luna februarie 2018. 

Domnul ........................................ exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă. 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de 
lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Local şi Primarului  Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă 
publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 

 IOAN VASU                                                                                         Secretar-Dunca Ioan      

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

privind alegerea președintelui de ședință, pentru  şedințele Consiliului Local al comunei Rîciu din 
luna februarie 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”.  
În perioada ianuarie-martie  2018  preşedinte de şedinţă în funcţie este dl consilier Eșanu Neculae, 
care din motive de sanatate lipsește la ședințele din luna februarie. Potrivit art.47 alin.(3) din Legea 
nr. 215/2001 în cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din 
rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii 
consilierilor locali prezenţi, care va conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită atribuţiile prevăzute 
de lege pentru preşedintele de şedinţă. Înaintăm spre aprobare Consiliului Local Rîciu prezentul 
proiect de hotărâre.  
 
 
 
 
                                                                  Secretar, 

                                                                   Dunca Ioan 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 14 ianuarie  2018 
 

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

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 15 februarie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 15 
din 07.02.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, 
Văzând expunerea de motive nr.      din 06.02.2018, întocmită de către primarul comunei Rîciu privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu şi a  listei de investitii pe anul 2018; 
-raportul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism 
Avand în vedere:  
-adresa nr.          /…………...2018  a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mureş; 
-adresa nr………../…………..2018 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mureş; 
-adresa nr………………/………..2018  a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mureş; 
-raportul nr. …………. din 06.02.2018 al Biroului financiar contabil şi resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Rîciu; 
- art. 8 lit. a), art.19 alin. (1), lit. "a", art.20 alin. (1), lit. "a", art.26, art.39 alin. (3), (4), (5), (6) şi (8), 
art.45, art.46 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
-prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
-prevederile art. 63, alin. (1), litera ,c", alin. (4), litera ,b" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), litera ,b" raportat Ia alin.( 4), litera ,a"  şi  art. 45, alin. (2), 
litera ,a" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice 
locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 

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

LA VENITURI-                               10.379.000 lei 
LA CHELTUIELI                              10.379.000 lei 
Sinteza bugetului local pe anul 2018 pe capitole se prezintă astfel: 



 

VENITURI TOTAL  COD              8.480.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.   

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01    429.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 1.071.000 

Impozit pe clădiri 07.01,00    194.000 

Impozit pe teren 07.02.00    415.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00         8.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00    627.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05      14.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.035.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02    180.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00    210.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00       30.000 

Venituri din amenzi 35.00.00       70.000 

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

Finantarea PNDL 42.65.00     140.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00 1.715.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00    135.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00      20.000 

Programe FADR 48.04.01    885.000 

Programe FADR 48.04.03    885.000 

CHELTUIELI TOTAL 
din care: 

COD 8.480.000 

Autorităţi publice  51.02   165.7000 

Alte servicii publice generale  54.02     704.000 

Invăţământ  65.02     206.000 

Cultură  67.02  2.822.000 

Asistenţă socială 68.02      454.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02      681.000 

Protecţia mediului 74.02   1.027.000 

Alte acţiuni generale  80.02            4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02      925.000 

Art.2 Se aprobă angajamentele legale  din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi Biroul financiar 
contabil şi resurse umane . 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Trezoreriei  Municipiului Tg Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu, pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  
pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
PRIMAR,                                                        Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                      Secretar: Dunca Ioan 

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

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

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

 
 

Bugetul pe anul 2018 a fost gândit şi planificat ţinând cont de realizările pe anul 2017, de sumele primite de la Ministerul 
de Finanţe şi Consiliul Judetean Mures, de veniturile din impozite si taxe locale la nivelul incasarilor anului 2017. De 
asemenea s-au avut in vedere investitiile propuse a se realiza in anul 2018.  
Aceste sume le propunem la partea de venituri astfel:        
    
Sume primite        
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.01. :   429.000  lei    
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.04. : 1.071.000  lei    
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cod 11.02.02 :627.000 lei 
suma, cu destinaţie precisă astfel: 
                 -  cheltuieli materiale învaţământ 174.000 lei; 
                 -  indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap  424.000 lei, 
                 - sume repartizate pentru finantarea cheltuirlilor cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor 
11.000 lei; 
                 -  tichete sociale 12.000 lei; 
                -  ajutor pt. incalzirea locuintei 6.000 lei. 
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile cod 11.02.05 : 14.000 lei  
- Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06: 1.035.000 lei    
- Din impozite si taxe locale preconizam a se incasa suma de 1.107.000 lei   
- Din fonduri europene si guvernamentale ,in baza contractelor de finantare incheiate,  
se prevede a se realiza suma de 4.197.000 lei astfel: 
            - renovare,modernizare Casa de Cultura Vasile Contiu 2.187.000 lei;        
            - modernizare,asfaltare strazi 140.000 lei; 
            - reconstructie ecologica 1.715.000 lei; 
            - cadastru si carte funciara 135.000 lei; 
            - subventii pt.acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei 20.000 lei  
Suma totala la partea de venituri este : 8.480.000 lei     
           În urma calculului sumelor pe care am stabilit a le încasa, am analizat modul cum repartizăm sumele pe cheltuieli. 
La stabilirea salariilor pentru toţi angajaţi,s-au luat in calcul cheltuielile lunii ianuarie 2018.     
 La partea de cheltuieli vă  propun următoarele:     
 Vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru a fi cheltuite.   
 La cap 51" Autorităţi executive " am propus suma de 1.657.000 lei: 



- cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor 714.000 lei; 
- cheltuieli cu bunuri si servicii(eneregie el,gaz,apa,combustibili,intretinere si reparatii cladiri,auto,utilaje,echipamente de 
calcul,xerox,rechizite,servicii prestate de terti,deplasari,pregatire profesionala,etc) 779.000 lei 
-  renovare modernizare targ  Riciu 100.000 lei;      
 La cap 54 "alte servicii publice generale "am propus a cheltui suma de 704.000 lei din care: 
 - cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor, pt. serviciul de evidenta a persoanei, 107.000 lei; 
- cheltuieli cu bunuri si servicii(eneregie el,gaz,apa,combustibili,intretinere si reparatii cladiri,auto,utilaje,echipamente, 
rechizite,servicii prestate de terti,deplasari,pregatire profesionala,etc) 64.000 lei; 
-  cheltuieli cu serviciul de paza 113.000 lei;   
- contributie  SMURD 420.000 lei.       
   La cap 65"Învăţamânt" am propus a se cheltuie din totalul de 206.000 lei    
- cheltuieli de întreţinere şi funcţionare 194 .000 lei; 
- tichete sociale 12.000 lei. 
La cap 67"Cultura si sport" propunem a se cheltui suma de 2.822.000 lei, din care:  
- cheltuieli cu bunuri si servicii(eneregie el,gaz,apa,combustibili,intretinere si reparatii cladiri,servicii prestate de 
terti,deplasari,etc) 166.000 lei     
- pt sport 25.000 lei 
- sustinerea cultelor 100.000 lei; 
- pt. final;izarea investitiei “ Grup sculptural mari personalitati…." 100.000 lei;   
- "reabilitarea si modernizarea casei de cultura "Vasile Contiu din Riciu" 2.431.000 lei.  
La cap 68" Ajutor social"propunem suma de 454.000 lei : 
- asistenţii sociatli 424.000; 
-  ajutoarele de încalzire 30.000 lei .      
  La cap 70 "Locuinte mediu, iluminat"  am prevăzut a cheltui  suma de 681.000 lei din care se platesc: 
-  iluminatul public  76.000 lei; 
-  lucrari de inregistrare sistematica 135.000 lei; 
- Asfaltare,amenajare curte bloc 68.000 lei;       
- cheltuieli pt. implementarea proiectului :Schimbare destinatie centrala termica in gradinira pentru copii" 50.000 lei; 
- rate 'reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat public" 250.000 lei; 
- "Constructie capela mortuara in Sinmartinul de Cimpie" 30.000 lei;  
- reactualizare PUG 72.000 lei.      
  La cap 74" propunem suma de 1.027.000 lei dincare:     
- gestionarea deseurilor si alte cheltuieli de igienizre a mediului  108.000 lei; 
- reproiectarea si punerea in functiune a sistemul de canalizare 90.000 lei; 
-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 29.000 lei;    
-"reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate"800.000 lei   
La cap. 80 "Prevenirea si combarea dezastrelor" am propus suma de 4.000 lei.   
La cap 84 "Drumuri si poduri" propunem sum de 925.000 lei din care: 
 - modernizare trotuare 50.000 lei;        
- asfaltare strazi principale in comuna Riciu 500.000 lei ; 
- implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii de exploatatie agricola" 50.000 lei;  
 - intretinere si reparatii drumuri 325.000 lei.  

 

 

Consilier superior, 
Rîcean Maria 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 14 ianuarie 2018 
 

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

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 15 februarie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
15 din 07.02.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând 
-adresa nr. 3714864 din 22.01.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al 
Judeţului Mureş; 
-expunerea de motive înregistrată sub nr. ................ din 06.02.2018   întocmită de  domnul VASU  
IOAN  primarul comunei Rîciu; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Rîciu. 
În conformitate cu prevederile: 
Ordinului nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aprobare a P.A.A.R., şi a structurii 
cadru;  
Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, (*republicată*) - (*actualizată*); 
Ordinului 1184/2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de 
evacuare in situatii de urgenta; 
Ordinului 886/2005, pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de 
instiintare, avertizare si alarmare a populatiei; 
HG 1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor 
dezastrelor produse de seisme şi/sau alunecări de teren; 
HG 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi 
reducerea efectelor inundaţiilor; 
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.“d“, alin. (6) lit. .“a“ pct.8, art.45,  art.115 alin.(1) lit.“b“ 
şi alin. (7) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei 
publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 

 



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

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
Teritoriale din comuna Rîciu. 
 

Problematica existenţei surselor de risc şi a producerii naturale şi tehnologice preocupa din ce în 
ce mai mult oamenii de ştiinţa, instituţiile cu sarcini în domeniu şiîn primul rând Comitetele Locale 
pentru Situaţii de Urgenţă. Numeroase lucrări, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice 
analizează fenomenologia surselor de risc şi a dezastrelor, cauzele, manifestările şi consecinţele 
acestora. Comunitatea internaţională, prin instituţiile sale repezentative, depune eforturi 
deosebite pentru realizarea unităţii de concepţie şi de acţiune. 
Toate aceste preocupări, particularizate uneori la nivel naţional, în mod diferenţiat faţă de alte 
acţiuni similare pe plan internaţional, nu au ajuns să definească un anumit tip de a management al 
urgenţelor civile, recunoscut şi acceptat de majoritatea statelor membre ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite sau de cele afiliate Organizaţiei Internaţonale a Protecţiei Civile. 
Întocmirea "PLANULUI DE ACOPERIRE A RISCURILOR TERITORIALE DIN ZONA DE COMPETENŢĂ" 
are ca scop cunoaşterea surselor potenţiale de pe raza localităţii (municipiu, oraş,comună), în 
vederea desfăşurării de acţiuni în situaţii de predezastru, pe timpul şi după producerea acestora, 
având ca obiectiv prevenirea şi protecţia populaţiei, a bunurilor materiale,  valorilor de patrimoniu 
şi de mediu, precum şi înlăturarea urmărilor acestora.  
Experienţa şi realitatea au demonstrat însă că oricât de dezvoltat economic ar fi un stat, formele 
de manifestare şi urmările dezastrelor naturale şi tehnologice fac uneori imposibilă orice acţiune 
de răspuns, indiferent cât de bine ar fi ea concepută şi organizată. 
ORDINUL nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 
analiza şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor 
stabilite scopurile, obiectivele, răspunderile, precum şi principalele elemente şi etape de parcurs 
care trebuie avute în vedere la elaborarea planurilor de analiza şi acoperire a riscurilor. Planul de 
analiza şi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor 
respective.  
Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi 
atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenta, de a crea un 
cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de 
situaţii de urgenta şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenta, adecvat fiecărui tip de risc 
identificat.  



OBIECTIVELE P.A.A.R sunt:  
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenta, prin evitarea manifestării 
acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor 
rezultate în urma identificarii şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;  
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forte destinate asigurării 
funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta;  
c) stabilirea conceptiei de intervenţie în situaţii de urgenta i elaborarea planurilor operative;  
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de 
urgenta.  
PAAR se întocmesc de comitetele locale pentru situaţii de urgenta şi se aproba de Consiliile Locale, 
corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. 

 
 

Viceprimar Chertes Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  14  ianuarie  2018 

 
 

privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2018. 
 
 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 

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

 

HOTĂRÂRE: 
 

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



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

 

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

privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2018. 
 

Programul anual al achiziţiilor publice pentru 2018 a fost elaborat în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului-cadru şi a Legii nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice. 
Astfel, compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achiziţie publică, a elaborat 
programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte 
compartimente din cadrul autoritatii contractante.  
Conform Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, autorităţile contractante au obligaţia de a include în 
programul anual al achizitiilor publice totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care intenţionează 
să le atribuie/încheie în decursul anului. De asemenea, autorităţile contractante au obligaţia, atunci 
când stabilesc programul anual al achiziţiilor publice, de a ţine cont de:  
a) necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii;  
b) gradul de prioritate a necesitatilor prevăzute la lit. a);  
c) anticiparile cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual.  
După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi definitiva programul 
anual al achizitiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor 
fonduri.  
Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel putin informaţii referitoare la:  
a) obiectul contractului/acordului-cadru;  
b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);  
c) valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi în euro;  
d) procedura care urmează să fie aplicată;  
e) data estimată pentru începerea procedurii;   
f) data estimată pentru finalizarea procedurii;  
g) persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv.  
Concluzii:  
Programul achiziţiilor publice pentru anul 2018 este elaborat conform legislaţiei în vigoare şi propunem 
a fi înaintat Consiliului Local spre aprobare. 
 

Consilier superior, 
Rîcean Maria 
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privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, ce vor fi  
executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare  
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 15 februarie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 15 din 
data de 07.02.2108, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din Legea 
nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, 
Văzând expunerea de motive nr.               din .......02.2018, prezentată de domnul Chertes Ioan-viceprimar 
cu privire la lucrările de interes local care urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social, 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.6 alin. (2) (7) şi (8) din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat; 
HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
În temeiul art.36 alin.(1), alin.6 lit.”a” pct.(2), art.45 alin.(1) şi art.115 lit.b) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

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

  
       Primar,                                                                              Avizat pentru legalitate, 

                  IOAN VASU                                                                                Secretar-Dunca Ioan      
            � ………………………….....                                � ………………………. 
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Compartimentul asistenţă socială 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, 
ce vor fi  executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  

 
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in art. 6, alin.7 din Legea nr. 416/2001 - Legea  privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si  completarile ulterioare, care precizeaza faptul ca primarii au obligatia sa 
intocmeasca un plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca, sa tina evidenta 
acestor ore si sa asigure instructajul privind tehnica securitatii in munca;  
Planul de actiuni sau lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local. In functie de 
solicitarile venite din partea institutiilor partenere, planul de actiuni sau lucrari de interes local poate fi 
reactualizat pe parcursul anului tot prin hotararea consiliului local.  
Planul de actiuni sau lucrari de interes local, lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele 
ce urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local va fi transmis agentiilor pentru prestatii sociale 
judetene si afisat la sediul primariei.  
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 
una din persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, are obligatia de a presta lunar, actiuni 
sau lucrari de interes local.  
Prin persoana apta de munca se intelege persoana care indeplineste urmatoarele conditii:  
-are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;  
-nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege;  
-are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei 
munci.  
La Primaria comunei Rîciu beneficiaza de Legea nr.416/2001 – privind venitul minim garantat, un numar de 21 
familii sau persoane singure.  Din cele  21 de familii beneficiare de ajutor social  10 persoane sunt apte de munca 
si efectueaza ore, 5  facand exceptie de a presta lunar ore de munca asigurand cresterea si ingrijirea copiilor in 
varsta de pana la 7 ani sau au varsta de pensionare. 
Numarul orelor de munca se stabileste in functie de cuantumul ajutorului social.  
Fata de cele prezentate propun spre aprobare prezentul proiect de hotarare.  
 

Baciu Nicoleta-Compartimentul de asistenta sociala, 
 
 
 
 



 

   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  14  ianuarie  2018 

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

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

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



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

 

 
                       Primar,                                                                        Avizat pentru legalitate, 
                 IOAN VASU                                                                          Secretar-Dunca Ioan      
               � ………………………….....                                                        � ………………………. 
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pentru aprobarea actului adiţional nr.5 la contractul de prestări servicii privind asigurarea pazei, 
nr.2166/12.05.2014, aprobat prin Hotărârea nr. 37 din 26 iunie  2014 

 

I.Temeiul de fapt 
Prin expunerea de motive nr................., Primarul comunei Rîciu a iniţiat Proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea actului adiţional nr.5 la contractul de prestări servicii privind asigurarea pazei, 
nr.2166/12.05.2014, aprobat prin Hotărârea nr. 37 din 26 iunie  2014, în vederea aprobării sale în şedinţa 
Consiliului Local al Comunei Rîciu. 
 
II Temeiul de drept 
Conform art.44 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice 
locale, Compartimentul secretariat în calitate de compartiment de resort a analizat şi elaborate prezentul 
raport în termenul prevăzut de lege. 
 
III. Argumente de oportunitate 
Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare, faptul că prestarea de servicii de pază prin 
folosirea agenţilor din cadrul societăţii consiliului local, are drept scop eficientizarea pazei bunurilor şi 
valorilor aflate în obiectiv. 
 
IV Reglementări legale incidente 
Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile Legii nr.333/2003  privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare, precum şi art. 36 alin.1 
din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, dar şi 
Hotărârea nr.61 din 23 decembrie 2013 privind  înfiinţarea SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII EDILITARE 
PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL. 
 

V Concluzii şi propuneri 
Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate şi propunem dezbaterea şi 
aprobarea sa în şedinţa Consiliului Local. 
 

 
Secretar, 

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

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

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL 
pe anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către Asociatul unic. 



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

 

 
 
 
PRIMAR,                                                                                            Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                                         Secretar: Dunca Ioan 
 
� ……………………….                                                                                � ……………………… 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RICIU SRL, pentru anul 2018.  
 

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici 
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  
Luând act de prevederile Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale, 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), respectiv alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), ale art. 
45 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Având în vedere faptul că la estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2018 s-a 
ţinut cont de nivelul indicatorilor economico financiari realizaţi în anul precedent, 
Având la bază  Raportul cu privire la întocmirea B.V.C al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RICIU SRL   pentru anul financiar 2018, întocmit de către responsabilul desemnat cu atribuţii în 
acest sens,  
Întrucât se specifică cauzele care au dus la previzionarea unor creşteri sau diminuări a unor 
categorii de venituri, respectiv cheltuieli, 
În condiţiile celor prezentate mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al 
comunei Rîciu, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL   
pe anul 2018. 
  
 

Consilier superior, 
Rîcean Maria 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 14 ianuarie  2018 
 

 

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

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

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU SRL 
pe anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către Asociaţi. 



Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul societăţii. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei  Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU SRL; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  
Luând act de prevederile Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale, 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), respectiv alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), ale art. 
45 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Având în vedere faptul că la estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2018 s-a 
ţinut cont de nivelul indicatorilor economico financiari realizaţi în anul precedent, 
Având la bază  Raportul cu privire la întocmirea B.V.C al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI 
PROTECŢIE RÎCIU SRL   pentru anul financiar 2018, întocmit de către responsabilul desemnat cu 
atribuţii în acest sens,  
Întrucât se specifică cauzele care au dus la previzionarea unor creşteri sau diminuări a unor 
categorii de venituri, respectiv cheltuieli, 
În condiţiile celor prezentate mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al 
comunei Rîciu, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE 
RÎCIU SRL pe anul 2018. 
  
 

Consilier superior, 
Rîcean Maria 

 

 

 

 



 

 

 


