
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.38 din  29 iunie  2018 
 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada iunie-august  
2018. 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  29.06.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 72     din   
21 iunie 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.3023 din  29.06.2018; 
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 
(iunie-august  2018), dl/dna consilier Bungărdean Octavian. 
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local Rîciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 2016. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Local şi Primarului  Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la 

cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                    
     Bungărdean Octavian                                                                             Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  ……………  ……                                                                  ……………………….                                                                                  

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 39 din 29 iunie 2018 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018  
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.06.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.      din 
20.06.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi 
ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând:  
Expunerea de motive cu nr.2932 din  20.06.2018  a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea 
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018; 
Contractul de finantare AFIR cu nr.CO7200EN00011772800804/08.06.2018, “Pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului national de dezvoltare rurala”, a carui 
obiect il constituie  alocarea unei finantari nerambursabile de catre Autoritatea Contractanta, 
pentru punerea in aplicare a proiectului „SCHIMBARE DE DESTINATIE CENTRALA TERMICA IN 
GRADINITA COPII, COMUNA RICIU, JUD.MURES” in suma totala de 740.985.66  lei . 
Având în vedere: 
HOTĂRÂREA nr. 9  din 15 februarie 2018   privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
comunei Rîciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2018; 
Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
Prevederile art 19  alin.1 lit."a" din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind  
finanţele publice locale;   
Prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa 
decizională în administraţia publică*) 
Ţinând seama de avizul biroului financiar contabil şi resurse umane precum şi avizul comisiei de 
specialitate a consiliului local;  
În conformitate art 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art 115 alin (1) lit. "b" şi art 45 alin.(2)  lit."a" 
din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2018, după cum urmează: 
 
VENITURI TOTALE : 12.672.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.161.000 lei                                                                  
-  sectiunea dezvoltare   8.511.000 lei 



CHELTUIELI TOTALE: 13.512.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.161.000 lei  
                                                                     -  sectiunea dezvoltare   9.351.000 lei   

EXCEDENT/DEFICIT  TOTAL- 840.000 lei din care: -  sectiunea functionare 0  lei                                                                       
-  sectiunea dezvoltare     -840.000 lei 

Sinteza bugetului local pe anul 2018 pe capitole se prezintă astfel: 

VENITURI TOTAL COD 12.001.000 671.000 12.672.000 

Impozit pe venit din transferuri 
imobiliare 

03.18.    

Cote defalcate din impozit pe venit 04.01 429.000  429.000 

Sume alocate de cons judetean pt 
echilibrare 

04.04 1.071.000  1.071.000 

Impozit pe clădiri 07.01,00 194.000 40.000 23.4000 

Impozit pe teren 07.02.00 517.000 60.000 577.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 9.000 10.000 19.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 626.000  626.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 14.000  14.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.035.000  1.035.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 180.000 30.000 210.000 

Alte atxe pentru utilizarea bunurilor, 
autorizații, activități 

  50.000 50.000 

Alte impozite si taxe 18.50.00 210.000 80.000 290.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 30.000 30.000 60.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 70.000  70.000 

Planuri si regulamente de urbanism 42.05.00 40.000  40.000 

Subventii de la bugetul de stat catre 
bug. Locale 

42.20.00 417.000  417.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 4.199.000  4.199.000 

Alte subventi primite de la adm. 
centrala 

43.20.00 1.875.000  1.875.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 135.000  135.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire 
locuinta 

42.34.00 20.000  20.000 

Programe FADR 48.04.01 885.000  885.000 

Programe FADR 48.04.03 45.000 371.000 416.000 
  

CHELTUIELI TOTAL COD 12.841.000 671.000 13.512.000 

Autorităţi publice 51.02 1.637.000 100.000 1.737.000 

Alte servicii publice generale 54.02 766.000  766.000 

Invăţământ 65.02 366.000 381.000 747.000 

Cultură 67.02 2.922.000  2.922.000 

Asistenţă socială 68.02 454.000  454.000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02 613.000  613.000 

Protecţia mediului 74.02 1.095.000  1.095.000 

Alte acţiuni generale 80.02 4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 4.984.000 190.000 5.174.000 
      



 
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2018, conform situaţiei anexate. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul 
financiar contabil şi resurse umane. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                    
     Bungardean Octavian                                                                                     Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
          ……………………….                                                                 …………………                                                                     
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 
 

HOTĂRÂREA 
Nr.40 din  29 iunie 2018 

 
 
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Primăria  comunei Rîciu şi Asociaţia 
pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), în scopul realizării în parteneriat 
a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile 
Conţiu” Ediţia a VII-a Rîciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2018. 
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.06.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 72 din  
21 iunie  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: 
Adresa Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), înregistrată la 
Primăria comunei Rîciu sub nr.2664/31.05.2018 prin care solicită Primăriei comunei Rîciu 
realizarea în parteneriat a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In 
Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a VII-a Rîciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2018; 
Expunerea de motive prezentată de către dl Primar Ioan Vasu, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrată sub nr. 2934 din 20.06.2018, 
Avizul comisiei  pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii, tineret si sport; 
Avizul comisiei  pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism; 
Prevederile Hotărârii Consiliului Local Rîciu nr. 9  din 15 februarie 2018 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu şi a  listei de investitii pe anul 2018; 
Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  
În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(4), lit.a), alin.(6), lit.a), pct.4, art.39, alin.(1), şi 
art.45 din Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Primăria  comunei Rîciu şi Asociaţia 
pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), în scopul realizării în parteneriat a 



Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” 
Ediţia a VII-a Rîciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2018, conform anexei 1, parte 
integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de ................. lei din bugetul comunei Rîciu pentru realizarea în 
parteneriat cu ASDECUM Tg.Mureş a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri 
Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a VII-a Rîciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 
iulie 2018 şi suma de ..................... pentru alte cheltuieli ocazionate de organizarea acestui 
eveniment. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Rîciu-dl Ioan Vasu să semneze în numele şi pentru 
comuna Rîciu-acordul stipulat la art.1. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-contabil şi 
resurse umane. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ) 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          Contrasemnează                                                                                    
 Bungărdean Octavian                                                                               Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   ……………………….                                                                                     …………………… 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 41  din  29 iunie  2018 

 
 

privind înscrierea în CF a dreptului de proprietate privată  asupra imobilului teren intravilan în 
suprafață totală de 5473 mp, categorie de folosință drum,  situat în comuna Rîciu, ce face 
obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către membrii Societății Agricole "Vatra" din 
localitatea Rîciu, prin declarația de renunțare autentificată notarial sub nr.215/11.06.2018. 

 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.06.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 72     
din 21.06.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind administratia publica locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi 
ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
Expunerea de motive nr.2936 din data de 20.06.2018 a Primarului comunei Rîciu, pentru 
înscrierea în CF a dreptului de proprietate privată  asupra imobilului teren intravilan în suprafață 
totală de 5473 mp, categorie de folosință drum,  situat în comuna Rîciu, ce face obiectul 
renunțării la dreptul de proprietate de către membrii Societății Agricole "Vatra" din localitatea 
Rîciu, 
Declaratia notarială de renuntare la dreptul de proprietate de catre Membrii Societății Agricole 
"Vatra" Rîciu, cu sediu în comu. Rîciu, str. Gheorghe Șincai, nr.85, CIF 1272011, 
Avizul comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului Local Rîciu; 
Ținând cont de prevederile: 
Art. 562, alin. 2 si art. 889 din Noul Cod Civil, ale art. 36 alin. 2 lit.”c” si ale art. 121 alin. 3 din 
Legii nr. 215/2001 republicata, cu modificarile și completarile ulterioare; 
In temeiul art.45 alin.(1) lit.e) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală”republicată”; 

 
Hotărăşte: 

 
Art. 1.  Se ia act de declarația dată  de către Membrii Societății Agricole "Vatra" din localitatea 
Rîciu, prin declarația de renunțare autentificată notarial sub nr.215/11.06.2018, la dreptul de 
proprietate Rîciu asupra imobilului teren intravilan în suprafață totală de 5473 mp, categorie de 
folosință drum, înscris în CF: 51085 (nr. CF vechi 1712/N/Rîciu). 
Art.2. (1) Se va  înscrie în CF dreptul de proprietate privată  a comunei Rîciu asupra imobilului 
teren intravilan în suprafață totală de 5473 mp, categorie de folosință drum,  situat în comuna 



Rîciu, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către membrii Societății Agricole 
"Vatra" din localitatea Rîciu, prin declarația de renunțare autentificată notarial sub 
nr.215/11.06.2018. 
(2) Inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Rîciu aprobat prin HCL nr. 
23/2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează potrivit art.2. 
Art. 3. Primarul comunei Rîciu, prin compartimentul urbanism, vor duce la îndeplinire dispozițiile 
prezentei hotărâri. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Membrilor Societății Agricole "Vatra" din localitatea Rîciu; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  
 

  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          Contrasemnează  
Bungărdean Octavian                                                                                Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                              
  ……………………….                                                                ……………………                                                                    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 42  din  29 iunie  2018 

 

 
privind solicitarea scrisorii de garanție de restituire a avansului în favoarea AFIR de la Fondul 
de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pentru acoperirea avansului solicitat pentru 
proiectul „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ COPII, COMUNA 
RÎCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în cadrul PNDR, sub-măsura 7.2. 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 

 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.06.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 72     
din 21.06.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind administratia publica locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi 
ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu  nr. 2938 din data de 20.06.2018 prin care 
solicită o scrisoare  de garanție de restituire a avansului în favoarea AFIR pentru proiectul 
“Schimbare de destinație centrală termică în grădiniță copii, comuna Rîciu, jud. Mureș” 
Hotărârea Consiliului Local a comunei Rîciu nr. 17 din 24.02.2017 privind implementarea 
proiectului „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ COPII, COMUNA 
RÎCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în cadrul PNDR, sub-măsura 7.2; 
Contractul de finantare AFIR cu nr.CO7200EN00011772800804/08.06.2018, “Pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului national de dezvoltare rurala”, a 
carui obiect il constituie  alocarea unei finantari nerambursabile de catre Autoritatea 
Contractanta, pentru punerea in aplicare a proiectului „SCHIMBARE DE DESTINATIE CENTRALA 
TERMICA IN GRADINITA COPII, COMUNA RICIU, JUD.MURES” in suma totala de 740.985.66  lei . 
HOTĂRÂREA nr. 9  din 15 februarie 2018   privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
comunei Rîciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2018; 
Luand în considerare prevederile: 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 (*actualizată*) privind reglementarea unor 
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi 
dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificarea economiei în zonele rurale 
cu modificările ulterioare; 



Art. 4 şi art. 5 din HGR 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 
nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate 
prin PNDR; 
Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. 2 , lit. b), alin. (4) lit. b); art. 36 alin.(9) şi art. 45, alin. 2 din  Legea 
nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1 Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie de restituire a avansului in favoarea AFIR în 
valoare de 370.490,50 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pe o 
perioadă de 35 luni, pentru derularea investiţiilor din cadrul proiectului „SCHIMBARE DE 
DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ COPII, COMUNA RÎCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în 
cadrul PNDR, sub-măsura 7.2; 
Art. 2 Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie este de 35 luni, prima lună fiind luna august 
anul 2018, ultima lună fiind luna iunie, anul 2021; 
Art. 3 Suma aferentă plăţii comisionului pentru emiterea scrisorii de garanţie se va suporta din 
fonduri proprii; 
Art. 4 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Rîciu; 
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei Tg. Mureş; 
 Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A; 
 AFIR; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                            Contrasemnează                                                                                    
Bungărdean Octavian                                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 ……………………….                                                                     ………………                                                                               
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 43   din  29 iunie  2018 

 

 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 7 din 31 ianuarie 2014 
privind numirea unei comisiei permanente pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor 
executate de către Societatea cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI 
RÎCIU”  
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.06.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.  72   
din 21.06.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind administratia publica locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
Expunerea de motive nr. 2940  din data de   20.06.2018 a Primarului comunei Rîciu, prin care 
solicită constituirea unei comisii permanente pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor 
executate de către Societatea cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI 
RÎCIU”; 
Hotărârea Consiliului Local  nr. 7 din 31 ianuarie 2014 privind numirea unei comisiei 
permanente pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor executate de către Societatea cu 
Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”;  
Hotararea  Consiliului Local  Nr. 31 din 5 iunie  2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale comuna Rîciu; 
ACTUL CONSTITUTIV  al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI 
RÎCIU” 
Ţinând cont de: 
Prevederile HOTĂRÂRII de GUVERN nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului 
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi 
completările ulterioare;  
Prevederile HOTĂRÂRII nr. 940 din 19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, 
Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.303 din 24 octombrie 2007 pentru completarea Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 273/1994, 



Prevederile Hotărârii nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente acestora, 
Prevederile art.2, art.9, lit. (b,h), art.17 şi art.21 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile art. 120 alin. (1)  din  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  
“republicată“,                                                    
 In temeiul art.36 alin.(2), alin. (4), lit.(d), alin.(6) lit.”a” pct.16, art.45 alin.(1) lit.e) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală”republicată”; 
 

Hotărăşte: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 7 din 31 ianuarie 
2014 privind numirea unei comisiei permanente pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor 
executate de către Societatea cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI 
RÎCIU” care va avea următoarea componență: 
Preşedinte: Chertes Ioan -Viceprimar  
Membri: Belean Alin-Ciprian- Consilier 
Cozoș Petru- Consilier  
Vătămănescu Stela-Consultant 
Sfîriac Ioan-Referent 
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local  nr. 7 din 31 ianuarie 2014  sunt și 
rămân în vigoare. 
Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Societăţii cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  
 

  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   Contrasemnează 
       Bungărdean Octavian                                                                 Secretar: Dunca Ioan                                                                                                             

                                                                                                                      
 ……………………….                                                                     ………………                                                                               
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 44  din  29 iunie  2018 

 
privind dezmembrarea și însușirea Documentatiei cadastrale de dezmembrare  a imobilului 
situat în localitatea Rîciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 87, jud.Mureș, identificat în CF nr. 50968 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.06.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.72      
din 21.06.2018, 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, 
Luând în dezbatere:  
Expunerea de motive  nr. 2942 din data de 20.06.2018 la proiectul de hotărâre privind 
dezmembrarea și însușirea Documentatiei cadastrale de dezmembrare  a imobilului situat în 
comuna Rîciu, str.Gheorghe Șincai, nr. 87, jud.Mureș,  identificat în CF nr. 50968, 
Documentaţia cadastrală de dezmembrare, imobil C.F. nr. 50968  a localităţii Rîciu,  
 
Văzând: 
HOTĂRÂREA NR. 22  din 18 februarie 2016 privind înscrierea în CF, până la publicarea în 
Monitorul Oficial, a unor bunuri,  
Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – comisia pentru agricultura, activitati 
economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism 
Având în vedere prevederile: 
Art. 36–(1) lit. c) şi art. 119, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (**republicată**), 
Ordinului nr. 634/2006 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a 
documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, modificat şi completat prin 
Ordinul 785/2011 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. 
În temeiul art.  art. 10, art. 21 alin. (1) art. 45, alin. (1) art. 121 şi art.12  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală”republicată”; 
 

Hotărăşte: 
Art.1. Se aprobă dezmembrarea unei parcele de teren în suprafaţă de 900 mp, din imobilul 
situat în comuna Rîciu,  nr. 87, înscris în C.F. nr. 50968 Rîciu, potrivit documentaţiei cadastrale 
de dezmembrare, anexată – parte integrantă a prezentei hotărâri  



Art.2. În urma dezmembrării se creează două loturi, după cum urmează :  
Lotul 1, teren, identificat cu nr. cadastral 51074 situat în  localitatea Rîciu, str. Gheorghe Șincai, 
nr. 87,  jud.Mureș, având suprafața măsurată de 261 mp. 
Lotul 2, teren, identificat cu nr. cadastral 51075 situat în  localitatea Rîciu, str. Gheorghe Șincai, 
nr. 87,  jud.Mureș, având suprafața măsurată de 639 mp. 
Art.3. Se va solicita Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureș, înscrierea în Cartea 
Funciară a operaţiunii de dezmembrare a terenului, potrivit art. 1 şi art. 2 din prezenta 
hotărâre. 
Art.4.Compartimentul agricol, cadastru și relații publice  va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații cu publicul, 
 OCPI Mureș; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  

 

  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          Contrasemnează 
Bungărdean Octavian                                                                           Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                  

   
 ……………………….                                                                                   ………………...............                                                                                                                                                                          
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 45  din  29 iunie  2018 

 
 

privind dezmembrarea și însușirea Documentatiei cadastrale de dezmembrare  a imobilului 
situat în localitatea Rîciu, identificat în CF nr. 50123. 
 

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.06.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 72     
din 21.06.2018, 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, 
Luând în dezbatere:  
Expunerea de motive  nr.2944 din data de 20.06.2018 la proiectul de hotărâre privind 
dezmembrarea și însușirea Documentatiei cadastrale de dezmembrare  a imobilului situat în 
comuna Rîciu,  identificat în CF nr. 50123, 
Documentaţia cadastrală de dezmembrare, imobil C.F. nr. 50123  a localităţii Rîciu,  
 
Văzând: 
Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – comisia pentru agricultura, activitati 
economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism 
Având în vedere prevederile: 
Art. 36–(1) lit. c) şi art. 119, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
Ordinului nr. 634/2006 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a 
documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, modificat şi completat prin 
Ordinul 785/2011 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. 
În temeiul art.  art. 10, art. 21 alin. (1) art. 45, alin. (1) art. 121 şi art.12  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală”republicată”; 
 

Hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă dezmembrarea unei parcele de teren în suprafaţă de 1500 mp, din imobilul 
situat în localitatea  Rîciu,  înscris în C.F. nr. 50123 Rîciu, atribuirea nr. cad și înscrierea lor în 2 



CF-uri nou înființate potrivit documentaţiei cadastrale de dezmembrare, anexată – parte 
integrantă a prezentei hotărâri  
Art.2. În urma dezmembrării se creează două loturi, după cum urmează :  
Lotul 1, teren, identificat cu nr. cadastral ………………, nr.top 832/33/1/2/1,  situat în  localitatea 
Rîciu, având suprafața măsurată de 1275 mp. 
Lotul 2, teren, identificat cu nr. cadastral ……………, nr.top 832/33/1/2  situat în  localitatea Rîciu, 
având suprafața măsurată de 225 mp. 
Art.3. Se va solicita Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureș, înscrierea în Cartea 
Funciară a operaţiunii de dezmembrare a terenului, potrivit art. 1 şi art. 2 din prezenta 
hotărâre. 
Art.4.Compartimentul agricol, cadastru și relații publice  va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații cu publicul, 
 OCPI Mureș; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  

 
  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       Contrasemnează 
 Bungărdean Octavian                                                             Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                               

 

 ……………………….                                             ………………...............                                                                   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr.46  din  29 iunie 2018 

 
privind înscrierea provizorie în CF, până la publicarea în Monitorul Oficial, a unor drumuri 

aparținând domeniului public al comunei Rîciu 
 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
72       din 20.06.2018, 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, 
Luând în considerare: 
Expunerea de motive nr. 2946 din data de 20.06.2018 a primarului comunei Rîciu privind  
înscrierea provizorie în CF, până la publicarea în Monitorul Oficial, a unor drumuri aparținând 
domeniului public al comunei Rîciu 
Avizul favorabil al Comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea 
teritoriului si urbanism;  
Având în vedere: 
Prevederile art.9 alin (34³) art.13, alin. (15) și art.41, alin. (5^¹) din Legea cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, (**republicată**); 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 31 din 18 aprilie 2018 privind modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
Prevederile Ordinului nr. 979 din 5 august 2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de 
realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii 
imobilelor în cartea funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară; 
Prevederile Ordinului 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie 
si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara; 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; 
Prevederile art.59^1 din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 
(**republicată**)(*actualizată*)fondului funciar, şi a ORDINULUI nr. 700 din 9 iulie 2014 
(*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
Prevederile Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizată*) privind bunurile proprietate 
publică**), 



În baza art. 554, alin.(1) şi art.557, alin (1) şi (2) din LEGEA Nr. 287 din 17 iulie 2009*privind 
Codul civil, 
În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c) şi art. 45, alin.(2), lit. d) şi e), din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei 
Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă înscrierea provizorie  în CF, până la publicarea în Monitorul Oficial, a unor 
drumuri aparținând domeniului public al comunei Rîciu, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenat hotărâre. 
Art.2. Bunurile menţionate la art.1 din  prezenta hotarare nu face obiectul unor cereri de 
reconsituire a dreptului de proprietate privata sau de reconstituire, depuse in temeiul 
actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care 
reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de Statul Roman in perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989, nu au fost cereri de retrocedare formulate in baza Legii 
247/2005, privind reforma in domeniul proprietatii precum si unele masuri adiacente, cu 
modificarile si completarile ulterioare, nu sunt grevate de sarcini si nu fac obiectul vreunui 
litigiu. 
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Primarul 
comunei Rîciu, d-l Ioan Vasu. 
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Rîciu in sedinta  
ordinara, cu respectarea prevederilor art.45, alin.3 si alin.5 din Legea nr. 215/2001, 
republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu un număr de voturi 
____________ „pentru”, din numarul de 13 consilieri in functie. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureş, 
 Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Rîciu. 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică 

prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               Contrasemnează                                                                                    

Bungărdean Octavian                                                                    Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

               …………………                                                                          ……………… 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 47 din  29 iunie  2018 

 
privind rezilierea contractului de concesiune din data de 19.07.2001 încheiat între Primăria 
comunei Rîciu şi Organizația Religioasă Martorii lui Iehova 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.06.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.72      
din 21.06.2018, 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: 
Adresa nr.273/15.06.2018 a Organizației Religioase Martorii lui Iehova prin care solicită 
rezilierea contractului de concesiune din data de 19.07.2001 având ca obiect concesionarea 
terenului situat în satul Ulieș, nr.10, în suprafață de 250 mp curți construcții. 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu  nr. 2948 din data de 20.06.2018 privind 
rezilierea contractului de concesiune din data de 19.07.2001 încheiat între Primăria comunei 
Rîciu şi Organizația Religioasă Martorii lui Iehova, 
Având în vedere prevederile art.7 alin. (5) coroborat cu prevederile  art.9 alin.(1) din contractul 
de concesiune precum și ale art.871 și ale art.1321 din CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 
(**republicat**) (Legea nr. 287/2009**) 
În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit.c), alin.9 și art.45 alin (1) din din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală”republicată”; 
 

Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aprobă reziliere contractului de concesiune din data de 19.07.2001 încheiat între 
Primăria comunei Rîciu şi Organizația Religioasă Martorii lui Iehova având ca obiect 
concesionarea terenului situat în satul Ulieș, nr.10, în suprafață de 250 mp curți construcții. 
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Organizației Religioase Martorii lui Iehova 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         Contrasemnează 
Bungărdean Octavian                                                                             Secretar: Dunca Ioan      

http://www.comunariciu.ro/


 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  48  din  29 iunie  2018 

 
 
privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 29/2018 privind înscrierea provizorie în 
Cartea Funciară  a comunei Rîciu a unor imobile situate în extravilan (Drumuri de acces, 
şanţuri, canale, terenuri neproductive, suprafaţele de teren rezervă şi suprafeţele de teren 
care urmează să fie puse în posesie) pe proprietar comuna Rîciu, conform lucrărilor de 
înregistrare sistematică,  în sensul indicării tuturor temeiurilor juridice 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.06.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.72 
din 21.06.2018, 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: 
Adresa Instituției Prefectului-Județul Mureș nr.8794/SVI din data de 22.06.2018, înregistrată 
la instituția noastră cu nr.2996/26.06.2018 prin care se precizează să revenim asupra 
hotărârii nr.29/30.05.2018 respectiv să modificăm actul administrativ, în sensul indicării 
tuturor temeiurilor juridice, precum și să facem dovada regimului juridic al imobilelor 
cuprinse în anexa 1, 
Expunerea de motive nr.3029 din 29.06.2018 a primarului comunei Rîciu privind aprobarea 
modificării și completării HCL nr. 29/2018 privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară  a 
comunei Rîciu a unor imobile situate în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, 
terenuri neproductive, suprafaţele de teren rezervă şi suprafeţele de teren care urmează să 
fie puse în posesie) pe proprietar comuna Rîciu, conform lucrărilor de înregistrare 
sistematică,  în sensul indicării tuturor temeiurilor juridice;  
Prevederile art.9 alin (34³) art.13, alin. (15) și art.41, alin. (5^¹) din Legea cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, (**republicată**); 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 31 din 18 aprilie 2018 privind modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
Prevederile Ordinului nr. 979 din 5 august 2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de 
realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii 
imobilelor în cartea funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară; 
Prevederile Ordinului 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie 
si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara; 



Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; 
Ţinând cont de prevederile art.59^1 din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 
(**republicată**)(*actualizată*)fondului funciar, şi a ORDINULUI nr. 700 din 9 iulie 2014 
(*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
În temeiul art.36 alin.(4), lit. a), alin. (5) lit.c), alin.6 lit.a, pct.11, coroborate cu  art 45 alin.(2) 
şi  art. 115 alin (1) lit. "b" din Legea nr.215/2001 din   LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei 
Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă înscrierea provizorie  în Cartea Funciară  a comunei Rîciu a unor imobile 
situate în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive, suprafaţele de 
teren rezervă şi suprafeţele de teren care urmează să fie puse în posesie) pe proprietar 
comuna Rîciu, conform lucrărilor de înregistrare sistematică, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenat hotărâre. 
Art.2. Imobilele menţionate la art.1 din  prezenta hotarare nu fac obiectul vreunui litigiu. 
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Primarul 
comunei Rîciu, d-l Ioan Vasu. 
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Rîciu in sedinta  
ordinara, cu respectarea prevederilor art.45, alin.3 si alin.5 din Legea nr. 215/2001, 
republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu un număr de voturi 
____________ „pentru”, din numarul de 13 consilieri in functie. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureş, 
 Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Rîciu. 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică 

prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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