
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

     
HOTĂRÂREA 

nr. 16  din  29  martie  2018 
 

privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la sfârşitul 
anului 2017 a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Rîciu  
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 28  din  
21.03. 2018, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 din 
Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi 
ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, judetul Mureş, nr.               
1279/19.03.2018, 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, precum şi a referatului Biroului financiar 
contabil şi resurse umane nr. 1280/19.03.2018, prin care se propune însuşirea inventarului 
bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Rîciu la data de 31 decembrie 2017 potrivit 
procesului verbal al comisiei de inventariere nr. 5380/29.12.2017, cu constatările si propunerile 
de casare a mijloacelor fixe si obiecte de inventar,  
Avand  în vedere: 
ORDONANŢA nr. 81 din 28 august 2003 (*actualizată*) privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,  
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice,  
LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
ORDINUL nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, 
LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991(**republicată**)(*actualizată*) contabilităţii**); 
Dispoziţiile OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
HOTĂRÂREA   nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor; 



HOTĂRÂRE nr. 1.614 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş; 
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si 
completările ulterioare,  
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, 
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”şi art.45 alin.(3), art.115 alin.1, lit.b art.122 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 Raportul şi Procesul  verbal cu  rezultatele  inventarierii bunurilor mobile şi 
imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Rîciu la data de 31 decembrie 2017, cu 
constatările si propunerile comisiei de inventariere, conform Anexei – dosarul de inventar, care 
face parte integrantă din prezenta hotarare. 
Art.2. Primarul comunei Rîciu si Biroul financiar contabil şi resurse umane vor asigura executarea 
prevederilor prezentei hotarari. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de 

internet www.comunariciu.ro. 
                 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             Contrasemnează                                                                                                                                                                     
                       Eșanu Neculai                                                                    Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                   …………………                                                         …………………  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.17 din  29.03.2018 
 

 
 
privind numirea în calitate de diriginte de şantier pentru realizarea investiei publice: 
Modernizare, Renovare și Dotare Casa de Cultura “VASILE CONȚIU”, comuna Rîciu, jud. 
Mureș ”, în persoana dlui Drăguț Mircea Dorel,  conform Contractului de finantare, nr. C 
0760CN0003157280021/15.09.2016 incheiat cu  AFIR Alba Iulia          

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29 martie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.28         
din 21.03.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând:  
Expunerera de motive prezentata de d-ul  Ioan Vasu  primarul comunei și Referatul de 
specialitate întocmit de d-ul Chertes Ioan viceprimarul comunei înregistrat sub 
nr.1281/19.03.2018.; 
HCL al Comunei Rîciu, nr. 76/15.12.2015, privind intrumentarea proiectului “Modernizare, 
Renovare și Dotare Casa de Cultura “VASILE CONȚIU”, comuna Rîciu, jud. Mureș, ,conform 
Contractului de finantare, nr. C 0760CN0003157280021/15.09.2016 , incheiat cu cu  AFIR Alba 
Iulia; 
Avand in vedere Contractul de finantare nr. nr. C 0760CN0003157280021/15.09.2016   incheiat 
intre AFIR Alba Iulia si comuna Rîciu in vederea implementarii proiectului “Modernizare, 
Renovare și Dotare Casa de Cultura “VASILE CONȚIU”, comuna Rîciu, jud. Mureș; 
Luand in considerare Contractul de servicii nr. 4263/05.10.2017 incheiat intre comuna Rîciu si 
SC Nice Proiect SRL pentru prestarea serviciilor de asistenta tehnica/diriginte de santier in 
cadrul proiectului "Modernizare, Renovare și Dotare Casa de Cultura “VASILE CONȚIU”, 
comuna Rîciu, jud. Mureș; 
Având în vedere prevederile: 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului, nr.79/2009, (*actualizată*) privind reglementarea unor 
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării 
economiei în zonele rurale; 
Hotărârii de Guvern, nr.1262/28.10.2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a Ordonantei de Urgenta a Guvernului, nr.79/2009, privind reglementarea unor masuri pentru 
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National ptr Dezvoltare Rurala, pentru 



renovarea si dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii si diversificării economiei 
zonelor rurale;  
Art. 22, lit. d) din Legea nr.10/1995 (*republicată*) privind calitatea in constructii; 
In temeiul prevederilor art.36, alin. (4), lit.d), 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 aproba numirea în calitate de diriginte de şantier pentru realizarea investiei publice: 
Modernizare, Renovare și Dotare Casa de Cultura “VASILE CONȚIU”, comuna Rîciu, jud. Mureș”, 
în persoana dlui Drăguț Mircea Dorel,  conform Contractului de finantare, nr. C 
0760CN0003157280021/15.09.2016 incheiat cu  AFIR Alba Iulia si in baza contractului de 
servicii nr. 4263/05.10.2017 încheiat cu SC Nice Proiect SRL. 
Art.2. Obligațiile principale ale dirigintelui de șantier sunt prevăzute în contractului de servicii 
nr. 4263/05.10.2017 încheiat cu SC Nice Proiect SRL. 
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Rîciu. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil și resurse umane; 
AFIR Alba Iulia; 
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                                                                                    
       Eșanu Neculai                                                                            Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 18  din   29 martie 2018 

 

 
privind aprobarea  RAPORTULUI DE EVALUARE  a  performanţelor profesionale  pe anul  
2017 a  secretarului  unităţii administrativ -teritoriale  comuna   Rîciu.    
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29 martie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
28  din 21 martie 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. 1283  din data de 19.03.2018 precum şi 
raportul comisiilor de specialitate;  
În baza prevederilor: 
-Legii nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările 
ulterioare-art.69; 
-H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare-art.107, alin.(2), lit.d; 
În scopul formării unui corp profesionist de funcţionari publici, evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici stabileşte cadrul general pentru: 
a) corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public şi cerinţele funcţiei publice; 
b) aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, 
prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele 
obţinute în mod efectiv; 
c) asigurarea unui sistem motivaţional, prin recompensarea funcţionarilor publici care au 
obţinut rezultate deosebite, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor 
profesionale individuale; 
d) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea 
rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite- art. 106; 
-Evaluarea funcţionarilor publici are următoarele componente: 
a) evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale-art. 109; 
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă. 



-Potrivit art. 113  „notarea obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă se face 
parcurgându-se următoarele etape: 
a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a 
obiectivului respectiv, în raport cu indicatorii de performanţă; 
b) fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea 
îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite. 
Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică a 
notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor individuale 
revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate. 
Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se face media 
aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu. 
Punctajul final al evaluării anuale este media aritmetică a notelor obţinute pentru obiectivele 
individuale şi criteriile de performanţă, potrivit alin. (2) şi (3). 
Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi 
nota 5 - nivel maxim. 
Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează art.117: 
a) între 1,00-2,00-nesatisfăcător; 
b) între 2,01-3,50-satisfăcător; 
c) între 3,51-4,50-bine; 
d) între 4,51-5,00 -foarte bine. 
In temeiul art.36 alin.(2) lit  “a”  alin.(3)  lit.”b” şi  art. 45  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 propune acordarea calificativului  FOARTE BINE pentru îndeplinirea obiectivelor, 
precum şi pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
ale secretarului comunei Rîciu, pe anul 2017, conform raportului de evaluare prezentat în 
anexă. 
Art.2. (1) Se propune Primarului comunei Rîciu întocmirea Raportului de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Rîciu pe anul 2017, conform 
calificativului de evaluare propus. 
(2) Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemnează, potrivit art. 118 alin. (1) 
din  Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 D-lui Dunca Ioan- secretar; 
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,                                                                                    
   Eșanu Neculai                                                                                            Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
     ……………………….                                                              ……………………                                                                                                                                                              
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 19 din 29  martie  2018 

 
privind aprobarea CONVENȚIEI DE COOPERARE pentru aplicarea Proiectului de interes public   
"POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT" încheiată între Consiliul Local 
Rîciu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş. 
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 28 din  
21.03.2018, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 din 
Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi 
ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere Proiectul de interes public „POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN 
PARTENERIAT“ prin care structurile de poliţie vor executa periodic acţiuni pentru creşterea 
gradului de ordine şi siguranţă prin eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a 
criminalităţii, creşterea operativităţii în intervenţia la evenimente şi reducerea gradului de 
victimizare a cetăţeanului insclusiv a numărului de victime a accidentelor de circulaţie rutieră. 
Văzând expunerea de motive nr.1285 din 19.03.2018, prezentată de d-l Primar Ioan Vasu cu 
privire la protocolul de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public "POLIȚIE-
AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT", încheiat între Consiliul Local Rîciu şi 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş; 
Ţinând cont  de prevederile: 
Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române*); 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne**); 
HOTĂRÂRII nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine 
publică 2010-2013; 
HOTĂRÂRII nr. 787 din 25 iulie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publica; 
LEGII nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor*); 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români**); 



În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale; 
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d,e, alin. (6) lit.a) pct.7, alin.(7) lit.a) şi  art. 45 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 Convenția de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public               
" POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT", încheiată între Consiliul 
Local Rîciu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
          (2) Perioada de derulare a prezentului protocol începe la data semnării de către părţile 
semnatare şi durează până la 31.12.2018. 
Art.2. Se mandatează Primarul Comunei Rîciu cu semnarea Convenției de cooperare.  
Art.3.Şeful Secţiei 3 Poliţie Rurală Rîciu/Postului de Poliţie Rîciu, va prezenta Consiliului Local 
Rîciu, în luna decembrie, o informare anuală referitoare la măsurile intreprinse în îndeplinirea 
atribuţiilor specifice, precum şi primarului informări trimestriale, în prima lună a trimestrului 
următor, sau ori de câte ori este nevoie despre evoluţia fenomenelor antisociale şi modul în care 
au fost îndeplinite sarcinile pe plan local, în caz contrar protocolul de cooperare se reziliază de 
plin drept. 
Art.4. Primarul comunei Rîciu răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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; 

 
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                                                                                    
Eșanu Neculai                                                                                                   Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 20  din  29.03.2018 
 
 
privind modificarea și completarea Hotărârii nr.11 din 27.02.2014 privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu 
 

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29 martie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 28        
din 21.03.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând:  
Avizul nr.25754/16.07.2013  a Agenţiei naţionale a Funcţionarilor Publici care acordă avizul 
privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu, 
judeţul Mureş; 
Nota de fundamentare nr. 1289/19.03.2018 întocmită de către domnul primar, Vasu Ioan, 
Referatul de specialitate nr. 1290/19.03.2018 întocmit de către domnul secretarul comunei 
Rîciu, 
Pevederile HCL nr. 11/ 27.02.2014 privind aprobarea organigramei și  statului de functii  al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu; 
Dispoziția nr. 344 din data de 29.11.2017 privind promovarea în grad profesional, în urma 
examenului, a doamnei Baciu Nicoleta în funcția public de execuție, consilier principal, la 
compartimentul asistență socială;  
Hotărârea nr. HOTĂRÂREA nr.  9  din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al comunei Rîciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2018;  
Având în vedere: 

Prevederile art 107 alin. 2, lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată cu modificările ulterioare;  
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile Legii-Cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice; 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene; 
Prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**) Codul muncii*); 



Fiind îndeplinite prevederile art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit a),  alin. (3) lit. b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit. b),  
alin. (3),  alin.(5), alin. (6) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii nr.11 din 27.02.2014 privind 
aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Rîciu, conform anexelor 1,2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență va fi reorganizat prin transferul activității, 
preluarea și încadrarea personalului Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare 
Rîciu,  care funcționează în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania 
Gheorghe Șincai" Rîciu.. 
Art.2 Primarul comunei Rîciu si funcţionarii  cu atribuţii de resurse umane vor duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resusre 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. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează                                                                                    
   Eșanu Neculai                                                                            Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 21 din 29 martie 2018 

                          
privind  modificarea și completarea Hotărârii nr.15 din 18 februarie 2016 privind  
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Rîciu, prin 
transferul activității Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Rîciu,  care 
funcționează în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe 
Șincai". 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 28 
din  21 martie 2018, conform prevederilor art. 39, alin. (1), 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. 1291  din data de 19.03.2018  precum 
şi raportul comisiilor de specialitate;  
În baza prevederilor: 
Art. 13, literele d, e, f, g şi ale art. 31, alin. 3 din Legea 307 din 12.07.2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 
633/21.07.2006); ale art. 14, lit. g din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, (Publicat in Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Nr. 216/29.03.2007) si a Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor 
Nr. 718/30.06.2005 pentru aprobarea  „Criteriilor de performanţă privind structura 
organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă” publicat în 
Monitorul Oficial nr.636/20.07.2005 şi modificat cu O.M.I.R.A. nr. 195 din 20 aprilie 2007 
publicat în Monitorul Oficial nr.288/02.05.2007, Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă; 
OUG 21/2004 privind Sistemul Național de management al Situațiilor de Urgență;   
HOTĂRÂRII nr. 1.088 din 9 noiembrie 2000 pentru aprobarea Regulamentului de apărare 
impotriva incendiilor în masa; 
ORDONANŢEI nr. 88 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă; 
Titlul IV din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 
HCL nr.5/15.02.2012 privind participarea comunei Rîciu în calitate de membru fondator la 
constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai"; 
 
 
 



 
HCL 15/18.02.2016 privind  reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la 
nivelul comunei Rîciu; 
In temeiul art.36 alin.(2) lit  “d”  alin.(6)  lit.”a” pct.8 şi  art. 45  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 (1). Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii nr.15 din 18 februarie 2016 privind  
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Rîciu, prin 
transferul activității Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Rîciu,  care 
funcționează în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe 
Șincai". 
(2) Se aprobă preluarea și încadrarea  personalului contractual  din cadrul echipajului de 
prim ajutor/descarcerare din compunerea SMURD începând cu data de 1 mai 2018.  
(3) SMURD va furniza servicii publice pentru comunitatea locală din comunele: Rîciu, Ceuașu 
de Cîmpie, Pogăceaua, Sînpetru de Cîmpie, Șincai și Crăiești, membre ale Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai", constând în servicii pentru 
situații de urgență. 
(4) Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Rîciu, va funcționa în același 
spațiu. 
Art.2. Se aprobă organigrama pentru personalul contractual din cadrul echipajului de prim 
ajutor/descarcerare din compunerea SMURD Rîciu, echipaj care va face parte din Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Rîciu conform anexei care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă statul de funcții pentru personalul contractual din cadrul echipajului de 
prim ajutor/descarcerare din compunerea SMURD Rîciu, echipaj care va face parte din 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Rîciu conform anexei care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al SMURD Rîciu care va face 
parte din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Rîciu conform anexelor care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Se aprobă fișa postului la paramedici conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.6. Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al SMURD. 
Art.7. Resusele financiare necesare desfășurării activității SMURD pentru anul 2018 au fost 
asigurate prin bugetul local al comunei Rîciu. 
Art.8 Atribuțiile de Șef serviciu SVSU îi revin dlui Viceprimar Ioan Chertes. 
Art.9. Celelalte articole ale HCL nr.15/2016 rămân valabile, neschimbate. 
Art.10. Acest demers a fost inițiat în vederea trasferării acestui serviciu în subordinea totală 
a ISU Mureș. 
Art.11. După preluarea și încadrarea personalului se va semna un protocol de colaborare pe 
situatii de urgenta intre Primăria comunei Rîciu si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta  
Mureș, precum și UPU SMURD. 



Art.12. În cazul în care acest transfer nu se va realiza până la data de 31 decembrie 2018, iar 
Consiliul Județean Mureș nu va repartiza sumele necesare funcționării serviciului, se va 
reveni la vechea formă de organizare. 
Art.13  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Rîciu 
Rîciu. 
Art.14. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai"; 

 
 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al Judeţului 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                                                                                    

       Eșanu Neculai                                                                                            Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 22  din  29.03.2018 
 

 

privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018 al 
comunei Rîciu 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29  martie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.28 din 
21.03.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 
30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
consiliilor locale, 
Analizând:  
-adresa nr.3.715.852/02.03.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş;  
-expunerea de motive înregistrată sub nr. 1293/19.03.2108 întocmită de  domnul VASU  IOAN  primarul 
comunei Rîciu; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Rîciu. 
În conformitate cu prevederile: 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 (*actualizată*)privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 
de Urgenţă; 
Legii nr. 481/2004 (*republicată*) - privind protecţia civilă; 
Legii nr. 307/2006 privind privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 
Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 
ORDINULUI nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi 
private pentru situaţii de urgenţă; 
Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de  performanţă   
privind   constituirea, încadrarea și dotarea  serviciilor voluntare și a serviciilor private  pentru situaţii de 
urgenţă; 
Legii nr. 78 din 24 iunie 2014 (*actualizată*); privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; 
Ordinului Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 3825/2013 privind aprobarea regulamentelor concursurilor 
naţionale "Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa";  
Ordinului Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1502/IG din 
10.01.2018 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi 
a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia 
publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate în anul 2018. 
Protocolului privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din 
învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul 
Educaţiei Naţionale nr. 62170/9647/2013; 



Hotarârii Guvernului nr. 642 din 29/06/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor 
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei 
civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice 
Hotărârii nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc; 
Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1259/2006 - pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie 
civilă 
Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă 
Ordinului   nr. 1995/1160 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 
urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren, Emitent: Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005, Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. 1160 
din 30 ianuarie 2006 
Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007- pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire 
a riscurilor; 
Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007- 
pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 
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 pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2018 al comunei Rîciu, 
conform anexei nr.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; 

 
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                                                                                    
                     Eșanu Neculai                                                                            Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 23  din  29.03.2018 
 
privind aprobarea lucrării de investiție "Racordarea sistemului de alimentare cu apă Ulieș la 
conducta nouă de aducțiune Voiniceni-Sărmaș" finanțată de SC Compania Aquaserv SA 
Tg.Mureș 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29  martie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.28         
din 21.03.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând:  
Adresa Companiei Aquaserv SA Tg. Mureș nr. 204883/V/B/13/1.03.2018 prin care solicită 
acordul Consiliului Local  al comunei Rîciu să adopte  o hotărâre pentru lucrarea de investiție 
"Racordarea sistemului de alimentare cu apă Ulieș la conducta nouă de aducțiune Voiniceni-
Sărmaș";  
Certificatul de Urbanism nr.15/14.02.2018 eliberat de Consiliul Județean Mureș în scopul 
elaborării documentației pentru autorizarea lucrărilor de construire privind : "Racordarea 
sistemului de alimentare cu apă Ulieș la conducta nouă de aducțiune Voiniceni-Sărmaș";  
Memoriu Justificativ depus de SC COmpania Aquaserv SA Tg.Mureș,  privind obiectivul de 
investiții Racordarea sistemului de alimentare cu apă Ulieș la conducta nouă de aducțiune 
Voiniceni-Sărmaș" 
Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu  nr. 1295/19.03.2018 privind necesitatea 
aprobărea lucrării de investiție "Racordarea sistemului de alimentare cu apă Ulieș la conducta 
nouă de aducțiune Voiniceni-Sărmaș; 
Având în vedere: 
Prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.P.G.C. pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 88/2007;  
Prevederile art. 12 alin. (1), lit.a) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
241/2006, (*republicată*); 
Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.b), coroborate cu prevederile alin. (4) lit.d) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată.  
Prevederile Ordinului nr. 1.736 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea reglementării tehnice 
"Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei", indicativ NE 
035-06. 



În temeiul prevederilor art.36 alin. (2), lit.(b, c, d), art.6 alin.(4),  lit. d), art.44 alin.(1). art.45 
alin.(3), art.115 alin.(1) lit. b),  alin. (3),  alin.(5), alin. (6) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă lucrarea de investiție "Racordarea sistemului de alimentare cu apă Ulieș la 
conducta nouă de aducțiune Voiniceni-Sărmaș" finanțată de SC Compania Aquaserv SA 
Tg.Mureș. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Rîciu. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
SC AQUASERV SA Tg.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                                                                                    
   Eșanu Neculai                                                                            Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 24  din 29 martie 2018 
 

privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Belean 
Vasile şi vacantarea mandatului de consilier local.  
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 28 
din 21 martie 2018, conform prevederilor art.39, alin.1 si alin.3 din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala,  ale art.80 din Legea 
nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
Cererea de demisie prezentată de d-l consilier Belean Vasile, înregistrată la Consiliul Local al 
comunei Rîciu, cu nr.1327/20.03.2018, prin care susnumitul demisionează din consiliul local din 
motive personale, 
Adresa secretarului comunei Rîciu nr. 1327/20.03.2018, înaintată Partidului Național Liberal, 
Organizaţia judeţeană Mureş, prin care aduce la cunoştinţă demisia şi solicită să se confirme 
propunerile pentru primul supleant înscris pe lista partidului,  
Prevederile art.69 din Anexa 1 la ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 
(*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
consiliilor locale, 
În baza expunerii de motive, întocmită de Primarul comunei Rîciu, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 1297 din  19.03.2018, 
Referatul de specialitate nr. 1298/19.03.2018, întocmit de secretarul comunei Rîciu, 
Raportul de avizare a COMISIEI JURIDICE SI DE DISCIPLINA, PROTECTIE MEDIU SI TURISM, 
Analizând HOTĂRÂREA nr.3 din 28.06.2016 privind constituirea Consiliului local al comunei 
RÎCIU, 
În conformitate cu prevederile art.9, alin. (2) lit. a) şi alin. (3), art.10 şi art.12 din Legea nr. 393 
din 28 septembrie 2004, (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, şi LEGEA nr. 115 din 19 
mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
În temeiul prevederilor art. (36) alin. 1 şi alin 9),art.(45)alin. 1)şi a art.(115) lit.b) din   LEGEA nr. 
215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul 
local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local din partea Partidului 
Național Liberal a domnului Belean Vasile, consilier local în Consiliul Local al comunei Rîciu, 
canditat la alegerile din 5 iunie 2016, ca urmare a demisiei acestuia.  
Art.2. Locul ocupat de domnul Belean Vasile în cadrul consiliului Local al comunei Rîciu se 
declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului Național Liberal. 
Art.3. Secretarul comunei Rîciu va înainta Comisiei de validare a mandatelor de consilier din 
cadrul Consiliului Local al comunei Rîciu, nominalizată prin HCL/2016, documentatia în vederea 
validării mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului Național Liberal-
Organizaţia judeţeană Mureş, în momentul în care se va face o propunere de pe lista de 
supleanţi. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei 

Rîciu; 
-lui Belean Vasile, 

 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               Contrasemnează                                                                                   
Eșanu Neculai                                                                                    Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr.  25  din 29 martie 2018 

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018  

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 28 din 
21.03.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi 
ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând:  

-Expunerea de motive cu nr. 1139  din  15.03.2018  a primarului IOAN VASU cu privire la  
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018; 
Având în vedere: 
Contractul de finantare pentru Programul National de Dezvoltare Locala nr.1852/15.03.2018, 
subprogramul Modernizarea satului romanesc, domeniul/modernizarea/reabilitarea drumurilor 
publice clasificate și incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri 
judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din 
interiorul localitatilor, a carui obiect il constituie  alocarea unei finantari din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in suma totala de 4.058.982 lei pentru realizarea 
obiectivului de investitii “MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN  COMUNA RICIU, JUD.MURES 
DC 142B (DJ 173-VALEA ULIESULUI-VALEA SINMARTINULUI)  KM 0+350 – 7+500” . 

       Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
Prevederile art 19  alin.1 lit."a" din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind              
finanţele publice locale;   
Ţinând seama de avizul biroului financiar contabil şi resurse umane precum şi avizul comisiei de 
specialitate a consiliului local;  
În conformitate art 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art 115 alin (1) lit. "b" şi art 45 alin.(2)  lit."a" 
din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2018, după cum urmează: 
 
VENITURI  TOTALE: 11.761.000 lei din care:   -  sectiunea functionare:  3.951.000 lei  
                                                       -  sectiunea dezvoltare:     7.810.000 lei 
CHELTUIELI  TOTALE: 12.601.000 lei din care: -  sectiunea functionare: 3.951.000 lei  
                                                         -  sectiunea dezvoltare:  8.650.000 lei  



EXCEDENT/DEFICIT  TOTAL:- 840.000 lei din care:    -  sectiunea functionare:  0  lei                                                                                                             
                                                                                      -  sectiunea dezvoltare: 840.000 lei 
Sinteza bugetului local pe anul 2018 pe capitole se prezintă astfel: 

VENITURI TOTAL COD 8.542.000 3.219.000 11.761.000 

Impozit pe venit din transferuri 
imobiliare 

03.18.    

Cote defalcate din  impozit pe venit 04.01 429.000  429.000 

Sume alocate de cons judetean pt 
echilibrare 

04.04 1.071.000  1.071.000 

Impozit pe clădiri 07.01,00 194.000  194.000 

Impozit pe teren 07.02.00 477.000  477.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 9.000  9.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 626.000  626.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 14.000  14.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.035.000  1.035.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 180.000  180.000 

Alte impozite si taxe 18.50.00 210.000  210.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 30.000  30.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 70.000  70.000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. 
Locale 

42.20.00 417.000  417.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 140.000 4.059.000 4.199.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00 1.715.000  1.715.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 135.000  135.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire 
locuinta 

42.34.00 20.000  20.000 

Programe FADR 48.04.01 885.000  885.000 

Programe FADR 48.04.03 885.000 -840.000 45.000 

 

CHELTUIELI TOTAL COD 8.542.000 4.059.000 12.601.000 

Autorităţi publice 51.02 1.637.000  1.637.000 

Alte servicii publice generale 54.02 766.000  766.000 

Invăţământ 65.02 206.000  206.000 

Cultură 67.02 2.842.000  2.842.000 

Asistenţă socială 68.02 454.000  454.000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02 681.000 -68.000 613.000 

Protecţia mediului 74.02 1.027.000 68.000 1.095.000 

Alte acţiuni generale 80.02 4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 925.000 4.059.000 4.984.000 

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

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 



 Trezoreriei Tg. Mureş; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        Contrasemnează                                                                                    
     Eșanu Neculai                                                                                          Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    ……………………….                                             …………………                                                                     
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