
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din ........ august  2018 

 

 
privind aprobarea solicitării de  trecere din domeniul public al Statului Român în domeniul 
public al comunei Rîciu, județul Mureș a unui teren în suprafață de 6.540 mp reprezentând 
curți construcții. 
 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.08.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr....... 
din  22.08.2018, 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: 
Cererile depuse de persoanele care dețin locuințe pe terenul care face obiectul prezentei 
hotărâri în vederea concesionării sau cumpărării suprafețelor de teren reprezentând curți 
construcții. 
Expunerea de motive nr. ……… a domnului primar Ioan Vasu;  
Având in vedere: 
Prevederile art.9 alin.1 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietaea publică  şi regimul juridic al 
acesteia ; 

     Prevederile  art. 7 din Lege nr. 52/2003  privind transparența  decizională in  administrația  
publică, cu completările ulterioare, 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit."c", alin.(5), art. 45 alin.(2), lit.e) şi art. 115 alin 
(1) lit. "b", din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei 
publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă solicitarea de  trecere din domeniul public al Statului Român în domeniul 
public al comunei Rîciu, județul Mureș a unui teren în suprafață de 6.540 mp reprezentând 
curți construcții, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta 
hotărâre. 
(2) Imobilul se solicită in vederea realizării unei străzi care să facă legătura dintre DN 15 E și 
strada Tineretul reprezentând un obiectiv de interes local, dar și a  concesionării sau cumpărării 
de către proprietarii de locuințe a suprafețelor de teren reprezentând curți construcții. 
Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează  Primarul comunei Rîciu prin 
aparatul de specialitate. 



Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

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

   ………………………. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea solicitării de  trecere din domeniul public al Statului Român în domeniul public al 
comunei Rîciu, județul Mureș a unui teren în suprafață de 8.373 mp reprezentând curți construcții 

 

Informaţii de bază 

Comuna Rîciu promovează proiectul ce vizează realizarea unei străzi care să 
facă legătura dintre DN 15 E și strada Tineretul reprezentând un obiectiv de 
interes local, dar și a  concesionării sau cumpărării de către proprietarii de 
locuințe a suprafețelor de teren reprezentând curți construcții, dar și 
atingerea unor obiective legate de creşterea gradului de  amenajare rețelei 
de drumuri de interes local pentru  populaţiei locuiește în zonă.  
În baza Legii nr. 215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, 
prezentăm următoarele: 
o Imobilul  teren pentru care se propune iniţierea unui proiect de 

Hotărâre a Guvernului este un teren situat în intravilanul localităţii 
Rîciu.   

o În fapt, este vorba despre parcela care, potrivit Registrului Cadastral 
al localităţii Rîciu, întocmit în anul 1937, are o suprafaţă totală de 
8.373 mp; 

o Pe o parte din această suprafață există mai multe construcții 
aparținând numiților Rusu Ioan și Iuliana, Borșan Ioan și Maria, 
Hurubă Petru Dorin și Maria, Zăhan Viorel și Angela, Hărșan 
Brândușa, Cătană Alexandru, Ercean Aurica și Bodea Aurelia 

o Pentru  Consiliul Local Rîciu  este extrem de necesară administrarea  
acestui teren în vederea construirii unei străzi. 

o În situaţia în care terenul va trece, prin Hotărâre de Guvern, în 
administrarea Comunei Rîciu, acesta va putea ulterior fi concesionat 
ori închiriat în condiții legale proprietarilor de locuințe care le-au 
dobândit prin cumpărare de la SC Agroindustriala Sîncraiu de Mureș. 

În ceea ce privește legislația în materie, potrivit art. 861 alin. (3) din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, 
(„Codul civil") în condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în 
administrare sau în folosință și pot fi concesionate ori închiriate. 

Nr. de înregistrare:          din  22.08.2018 
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Faţă de toate aspectele prezentate anterior este necesară trecerea de pe 
Statul Român în domeniul public și administrarea Comunei Rîciu.  

  

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, motivat de cele menţionate anterior, considerăm că se poate 
promova: 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de  trecere din domeniul 
public al Statului Român în domeniul public al comunei Rîciu, județul Mureș a 
unui teren în suprafață de 8.373 mp reprezentând curți construcții.  

  

Semnătura reprezentantului 
legal 
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2016-2020 
 

                                                    PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din       august    2018 

                                                   

pentru aprobarea completării și actualizării Regulamentului privind Organizarea și 
Funcţionarea  SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR   AL 
COMUNEI RÎCIU 

 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  30.08.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
……….  din  22.08.2018, 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, 
Tinand seama de: 
Adresa nr. 2129/09.03.2018 a DJEP Mureș  privind  efectuarea demersurilor de completare și 
actualizare ale Regulamentului de organizare și functionare cadru al S.P.C.L.E.P., in 
colaborare cu serviciul juridic din cadrul D.E.P.A.B.D. București,  
Adresa nr. 3126/06.07.2018  transmisă la DJEP Mureș  privind  efectuarea demersurilor de 
completare și actualizare ale Regulamentului de organizare și functionare cadru al 
S.P.C.L.E.P., in colaborare cu serviciul juridic din cadrul D.E.P.A.B.D. București, 
Avizul DEPABD București nr.4421629 din data de31,08.2018 privind documentul de referință,  
Expunerea de motive  nr.1093 din data de 13.03.2018  a primarului comunei Rîciu,  
Raportul de specialitate inregistrat sub nr.1094/13.03.2018, promovat de Coordonatorul 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor din cadrul Primariei comunei 
Rîciu 
Analizând prevederile:  
Art.36, alin.(3), lit.b) din Legea nr. din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)  
administraţiei publice locale; 
Legii nr.188/1999, (**republicată**) privind Statutul Funcționarilor Publici; 
Hotărârii de Guvern nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 
Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizată*)  pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice; 
Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)Codul muncii*); 



Art.9, alin. (3) din OUG nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor; 
Hotărârea nr. 41 din  28   mai  2015 privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Rîciu;  
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.b) art.45 alin.(1) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea  nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)  
administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă 
următoarea,  

 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aproba completarea și actualizarea Regulamentului de Organizare și Functionare al 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor al comunei Rîciu, conform 
ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2.  Cu data adoptarii prezentei hotarari se abrogă  anexa 3, aprobată prin Hotărârea nr. 
41 din  28   mai  2015 privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor al comunei Rîciu. Celelalte articole ale HCL 41/2015 rămân 
neschimbate 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Rîciu 
prin  coordonatorul SPCLEP al comunei Rîciu. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor Mureş;  
 SPCLEP Rîciu; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică 

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

 
 

            Primar,                                                                              Contrasemnează                                                                                    

         Ioan Vasu                                                                           Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     …………………                                                                     ……………………….                                                                                  
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NOTA DE FUNDAMENTARE - SPCLEP RÎCIU 
 

Regulamentul privind Organizarea și Funcţionarea SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE 
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, este un instrument care descrie structura organizației, prezentând pe 
diferitele ei componente  atribuții, competențe, niveluri de autoritate, responsabilități și 
mecanisme de relații. 
Procesul de reforma institutionala privind descentralizarea administratiei publice a fost marcat de 
protunde transformari structurale si sub aspectul infiintarii si organizarii serviciilor publice 
comunitare de evidenta a persoanelor, precum si al stabilirii atributiilor acestora. 
Evidenta cetateniIor romani are ca scop pe de o parte cunoasterea populatiei si a miscarii acesteia 
pe localitati, iar pe de alta parte, comunicarea de date si informatii, in temeiul legii. 
Evidenta persoanelor si actele de identitate servesc cetateniIor pentru a face dovada identitatii 
cetateniei romane, a adresei de domiciliu si a celei de resedinta , necesare la valorificarea  
drepturilor si obligatiilor prevazute in constitutie, faciliteaza variatele rapoturi juridice intre 
personele fizice si ofera informatii necesare pentru a fi identificati membri de familie, alte rude sau 
persoane despre care nu se cunosc date de ani de zile. 
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Rîciu a fost inființat prin Hotararea 
Consiliului local al comunei Rîciu nr. 41 din 28 mai 2015 fara personalitatea juridica in subordinea 
Consiliului Local al comunei Rîciu si constituit in temeiul art. 1 alin (1) din OG nr .84/200i privind 
infiintarea , organizarea si functionarea serviciilor publice de evidenta a persoanelor , cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Scopul SPCLEP Rîciu este acela de a exercita competentele ce ii sunt date prin lege pentru punerea 
in aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea de stare civila si 
evidenta persoanelor. 
Activitatea SPCLEP Rîciu se desfasoara in interesul legitim al persoanei si al comunitatii in sprijinul 
institutiilor si autoritatilor statului pe baza si in executarea legii. 
SPCLEP deserveste locuitorii comunei Rîciu si ai altor 3 localitati arondate (Crăiești, Șincai și 
Pogăceaua), in total o populatie activa de aproximativ 8054 locuitori. 
Registrul national de evidenta a Persoanelor reprezinta ansamblul datelor cu caracter personal ale 
cetatenilor romani rezultate in urma procesarii automate, intr-o conceptie unitara, in scopul 
cunoasterii numarului, structurii si miscarii populatiei pe teritoriul tarii. 
Prin Hotararea de Consiliu Local al comunei. Rîciu  nr. 41/28 mai 2015 si a adresa 
nr.3794875/25.04.2016 a Directiei pentru Evidenta Personelor si Administrarea Bazelor de Date 
Bucuresti a fost avizat Regulamentul de organizare si functionare al SPCLEP Rîciu. 
In prezent SPCLEP, conform organigramei aprobata prin HCL comunei Rîciu nr.41/2015 
functioneaza in urmatoarea structura: 
* compartiment stare civila; 
* compartiment evidenta persoanelor. 

http://www.comunariciu.ro/
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Avand in vedere modificarile legislative intervenite de la data aprobarii ROF in anul 2015 si pana in 
prezent este necesar completarea acestuia cu prevederile legilative care reglementeaza activitatea 
acestui serviciu . 
Regulamentul privind organizarea si functionarea serviciului public comunitar local de evidenta a 
persoanelor Rîciu a fost actualizat cu prevederile specifice activitatii din actelor normative 
enumerate mai jos : 
1. HOTĂRÂREA  nr. 801 din 26 octombrie 2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare şi 
ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă 
şi evidenţa persoanelor 
2. HOTĂRÂREA nr. 727 din 25 septembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de 
punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă 
referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 
septembrie 1976. 
3- ORDINUL nr. 1.786/C din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi funcţionarea Registrului naţional notarial al regimurilor matrimoniale şi procedura 
de înscriere şi consultare a acestuia 
4.LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
5. LEGEA nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*)  pentru alegerea Preşedintelui României*) 
6. LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015 (*actualizată*) 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. 
7. LEGEA nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (**republicată**) (*actualizată*)  privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European**). 
 
 
 
 
 
 
Coordonator SPCLEP, 

DUNCA IOAN 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din     august  2018 

 
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.08.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr...... 
din .....08.2018, 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:  
Hotărârea nr. 31/2012 privind înfiinţarea SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL;  

HOTĂRÂREA nr. 13 din  15 februarie  2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, pentru anul 2018, 
Hotărârea nr....../........2018  adoptată de AGA a SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL prin 
care solicită aprobarea  rectificării BVC, anexa nr.2;  
Expunerea de motive cu nr. ...... din ......2018 a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea 
bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2018, al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU 
SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 

Legii  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 
Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
Legii nr.273/din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 
ORDINULUI nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr.3/.2018; 
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 de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, al SC SERVICII 
EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL, conform anexei care constituie parte integrantă a 
prezentei  hotărâri.  



Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL, prin 
administrator Morariu Leontina.  
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

 
 

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

   ………………………. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL 

Informaţii de bază 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.  31/2012, s-a aprobat înfiinţarea SC 
SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL. Consiliul Local Rîciu, în 
conformitate cu Actul constitutive al societăţii, Comuna Rîciu are calitatea de 
asociat unic al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL, având în acest 
sens prerogativele stabilite în sarcina sa de legislaţia în vigoare. 
În conformitate cu prevederile  Actului constitutiv al societăţii, bugetul de 
venituri şi cheltuieli trebuie supus spre aprobare Consiliului Local  Rîciu. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2018 a fost aprobat prin 
HCL nr.13/2018. 
Administratorul SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL solicită 
rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, potrivit anexelor. 
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

  

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, motivat de cele menţionate anterior, considerăm că se poate 
promova: 
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, 
pe anul 2018, al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 
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2016-2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din         2018 

 
 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, al SC SERVICII EDILITARE-
PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL  
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.08.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr...... 
din  22.08.2018, 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:  
Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2013, prin care SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE 
RÎCIU SRL prin care a fost înfiinţată ca societate comercială, având ca acţionar majoritar  
Consiliul Local al comunei Rîciu; 
Hotărârea nr........... aoptată de  AGA a SC Servicii Pază şi Protecţie Rîciu SRL prin care solicită 
aprobarea  rectificării BVC; 
Expunerea de motive cu nr.         din 21.08.2018 a primarului IOAN VASU cu privire la  
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2018, al SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI 
PROTECTIE RÎCIU SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 

Legii  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 
Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
Legii nr.273/din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare  
ORDINULUI nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr.3/2018; 
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 de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, al SC SERVICII 
EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL, conform anexei care constituie parte integrantă a 
prezentei  hotărâri.  
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL, prin 
administrator Morariu Leontina. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
 

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

   ………………………. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, al SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI 

PROTECTIE RÎCIU SRL 
 

Informaţii de bază 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.  nr. 61/2013, s-a aprobat înfiinţarea SC SERVICII 
EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL  
SRL. Consiliul Local Rîciu, în conformitate cu Actul constitutive al societăţii, Comuna 
Rîciu are calitatea de asociat majoritar al SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE 
RÎCIU SRL, având în acest sens prerogativele stabilite în sarcina sa de legislaţia în 
vigoare. 
În conformitate cu prevederile  Actului constitutiv al societăţii, bugetul de venituri şi 
cheltuieli trebuie supus spre aprobare Consiliului Local  Rîciu. Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al societăţii pe anul 2018 a fost aprobat prin HCL nr.14/2018. 
Administratorul SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL solicit 
rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, potrivit anexelor. 
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

  

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
motivat de cele menţionate anterior, considerăm că se poate promova: 
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 
2018, al SC SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din    august 2018 

 
 

pentru modificarea HCL nr.6/12.01.2018 privind taxele pentru serviciile prestate de Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Rîciu pentru anul 2018  

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30 august  2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
.....     din 22.08.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din 
Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale 
art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Vâzând: 
Raportul de control cu principalele concluzii rezultate în urma controlului tematic metodologic 
pe linie de stare civilă, efectuat la Primăria comunei Rîciu-SPCLEP, 
Expunerea de motive nr. ...... din data de......08.2018  întocmită de primarul comunei Rîciu la 
proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.6/12.01.2018 privind taxele pentru serviciile 
prestate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Rîciu pentru anul 2018 , 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere: 
Eliminarea de la 1 februarie 2017 a taxelor extrajudiciare pentru serviciile prestate la nivelul 
SPCLEP (stare civilă şi evidenţa persoanelor); 
Prevederile HCL nr.44 din data de 27.04.2016 privind funcţionarea Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Rîciu;  
Prevederile art.454 lit.g din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;  
Prevederile art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27 şi 68 din Legea privind finanţele publice locale  
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  
Prevederile Legii nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative;  
Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul 2013; 
Prevederile OUG  nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;  
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 79 din 8 noiembrie 2017  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 



În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3), lit.”c” şi art.97, alin.(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei 
Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE:  

 
Art.1. Se revocă taxa extrajudiciară de timbru pentru schimbarea numelui pe cale administrativă, 
în cuantum de 7 lei, stabilită prin HCL nr.6/12.01.2018, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.1/2017. 
Art.2. Celelalte articole rămân nemodificate. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Populaţiei Mureş;  
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 SPCLEP Rîciu; 

    Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 

 
 
 

  
       Primar,                                                                              Avizat pentru legalitate,  

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

pentru modificarea HCL nr.6/12.01.2018 privind taxele pentru serviciile prestate de Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Rîciu pentru anul 2018  
 
Având în vedere Planul de măsuri pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților rezultate în urma 
controlului tematic metodologic pe linie de stare civilă, efectuat la Primăria comunei Rîciu-SPCLEP în data de 
06.06.2018, trebuie revocată taxa de timbre pentru schimbarea numelui pe cale administrativă, în cuantum de 7 lei, 
stabilită prin HCL nr.6/12.01.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2017 
In temeiul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, dar şi a Legii 
nr.1/2017privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Consiliile locale adoptă pentru anul fiscal 
următor, hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor  taxelor speciale, inclusiv a celor prin care se aprobă 
modificări sau completări la acestea, precum şi hotărârile prin care se acordă facilităţi fiscale se publică  în  
monitoarele oficiale ale celorlalte unităţi administrativ-teritoriale, acolo unde acestea se editează, în condiţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003 sau prin oricare alte modalităţi prevăzute de lege. 
Potrivit art.36 alin.4 lit. c, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Consiliile locale 
stabilesc şi aprobă impozitele şi taxele locale. O reglementare similară se regăseşte în Codul fiscal care instituie taxele 
speciale. 
Astfel, pentru deservirea cetăţenilor activitatea de bază a serviciului de evidenţa persoanelor se desfăşoară în sediul 
instituţiei unde funcţionează un ghişeu. 
Având în vedere acest fapt, supunem aprobării hotărârea pentru modificarea HCL nr.6/12.01.2018 privind taxele 
pentru serviciile prestate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Rîciu pentru anul 2018 
prezentată prin proiectul de hotărâre. 
 
 
 
  

 
Secretar, 

Dunca Ioan 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din ........ august  2018 

 

 
privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu 
 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.08.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr....... din  
22.08.2018, 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:  
Cererea dlui  Linca Marian-Iulian nr. 3561/06.08.2018 prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 
250 mp  teren  curți construcții, situată în satul Ulieș, 
Expunerea de motive cu nr................ din 22.08.2018 a primarului IOAN VASU cu privire la  
vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu; 
Ţinând cont de prevederile: 
HOTĂRÂRII nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 
Art.13 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*)  privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
Art.123 alin. (1-4) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)  
administraţiei publice locale 
În conformitate cu art. 36 alin.(2) lit."c", alin.(5) lit "b", art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin (1) lit. "b", 
din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)  administraţiei publice 
locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată în suprafaţă de 250 mp, Ulieș nr.10, 
înscris în CF nr.50998 cu dreptul de preemţiune conform art.123, alin. 3,4 din Legea nr.215/2001,  
către proprietarul imobilului Linca Marian-Iulian. 
Art.2. Se aprobă întocmirea Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizat, privind 
determinarea valorii  terenului, în vederea vânzării cu dreptul de preemţiune conform art.123, 
alin. 3,4 din Legea nr.215/2001 pentru suprafeţele de teren de la art.1 şi 2. 



Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul de 
specialitate. 
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; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 
 
 

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

privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu 
 

I.Temeiul de fapt 
 
Prin expunerea de motive nr.      /22.08.2018, Primarul comunei Rîciu a iniţiat Proiectul de 
hotărâre privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu, în 
vederea dezbaterea şi  aprobării sale în şedinţa Consiliului Local al Comunei Rîciu. 
 
II Temeiul de drept 

Conform art.44 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)  
administraţiei publice locale, Compartimentul secretariat în calitate de compartiment de 
resort a analizat şi elaborate prezentul raport în termenul prevăzut de lege.  

III. Argumente de oportunitate 

Prin cererile înregistrate la comuna Rîciu sub nr. 3561/06.08.2018 petentul Linca Marian-
Iulian solicita cumpararea terenului, aferent constructiei, proprietatea acesteia, în suprafata 
de 250 mp., situat în loc. Ulieș, nr.10 jud. Mureş,  înscris în C.F. nr. 50998.  
Terenurile care fac obiectul acestori solicitări au următoarele caracteristici: 
Aparţin domeniului privat al comunei Rîciu, fiind identificate la poziţiile 48, 78, din anexa nr.1 
la HCL 23/2009, cu denumirea de terenuri intravilan. 
Au fost înscrise in cartea funciară 50998, 50123 Rîciu. 
Nu sunt ipotecate şi nu au alte interdicţii de înstrăinare. Amplasamentele studiate nu fac 
obiectul vreunei revendicări formulate în baza Legii nr.10/2001, privind regimul juridic  al 
unor immobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 
 
IV Reglementări legale incidente 

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile:  
HOTĂRÂRII nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică; 
Art.13 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*)  privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
Art. 123 alin. (1-4) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)  
administraţiei publice locale 
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Art 36 alin.(2) lit."c", alin.(5) lit "b", art 45 alin.(3) şi art 115 alin (1) lit. "b", din Legea nr. 215 
din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)  administraţiei publice locale. 
 
V Concluzii şi propuneri 
Aceaste vânzari generează venituri financiare suplimentare la bugetul local prin încasarea 
contravalorii terenului vândut, taxe şi impozite şi va avea un impact pozitiv asupra aspectului 
arhitectural zonal. 
Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate şi propunem dezbaterea 
şi aprobarea sa în şedinţa Consiliului Local. 

 
Secretar, 
Dunca Ioan    
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din ........ august  2018 

 

 
privind aprobarea radierii din CF Rîciu, nr. cadastral  50187, Partea III, a înscrierilor  privind 
dezmembrămintele deptului de proprietate,  drepturi reale de garanție și sarcini – întabulare și 
drept de administrare nr.cad.50187-C2 și nr.cad. 50187-C3 notat în favoarea comunei Rîciu, 
pentru imobilul situat în comuna Rîciu, nr.53-55 şi notarea dreptului de proprietate pentru 
Consumcoop Rîciu  
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.08.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.82 din  
22.08.2018, 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:  
Extrasul de carte funciară pentru informare  nr.50387 Rîciu, eliberat de  de  Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Mureș, în care se constată la Partea III. Sarcini inscrierea unor date 
neconforme cu realitatea, în sensul întabulării și dreptului de administrare nr.cad.50187-C2 și 
nr.cad. 50187-C3 notat în favoarea comunei Rîciu, pentru imobilul situat în comuna Rîciu, nr.53-
55 în loc de întabularea dreptului de proprietate pentru Consumcoop Rîciu, 
Expunerea de motive  cu nr.         din 21.08.2018 a primarului IOAN VASU cu privire la  aprobarea 
radierii din CF Rîciu 50187, Partea III, a înscrierilor  privind dezmembrămintele deptului de 
proprietate,  drepturi reale de garanție și sarcini – întabulare și drept de administrare 
nr.cad.50187-C2 și nr.cad. 50187-C3 notat în favoarea comunei Rîciu, pentru imobilul situat în 
comuna Rîciu, nr.53-55 şi notarea dreptului de proprietate pentru Consumcoop Rîciu  , 
În conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 7 din 13 martie 1996 (**republicată**) cadastrului şi a publicităţii imobiliare; 
Art.94 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie 
şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică**),  
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, completată; 

În baza dispoziţiilor art. 36  precum şi ale 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 radierea din CF Rîciu, nr. cadastral  50187, Partea III, a înscrierilor  privind 
dezmembrămintele deptului de proprietate,  drepturi reale de garanție și sarcini – întabulare și 
drept de administrare nr.cad.50187-C2 și nr.cad. 50187-C3 notat în favoarea comunei Rîciu, 
pentru imobilul situat în comuna Rîciu, nr.53-55 şi notarea dreptului de proprietate pentru 
Consumcoop Rîciu . 
Art.2.Cu aducerea 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; 
 OCPI 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. 
 
 
 
 

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

   ………………………. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea radierii din CF Rîciu, nr. cadastral  50187, Partea III, a înscrierilor  privind 
dezmembrămintele deptului de proprietate,  drepturi reale de garanție și sarcini – întabulare și drept de 
administrare nr.cad.50187-C2 și nr.cad. 50187-C3 notat în favoarea comunei Rîciu, pentru imobilul situat 
în comuna Rîciu, nr.53-55 şi notarea dreptului de proprietate pentru Consumcoop Rîciu   

Informaţii de bază 

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii privește Extrasul de carte funciară pentru informare  
nr.50387 Rîciu, eliberat de  de  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, în care se 
constată la Partea III. Sarcini inscrierea unor date neconforme cu realitatea, în sensul 
întabulării și dreptului de administrare nr.cad.50187-C2 și nr.cad. 50187-C3 notat în 
favoarea comunei Rîciu, pentru imobilul situat în comuna Rîciu, nr.53-55 în loc de 
întabularea dreptului de proprietate pentru Consumcoop Rîciu. 
Radierea dezmembrămintelor dreptului de administrare constituite în folosul unui imobil se 
poate face numai cu acordul celui care are înscris un drept asupra imobilului, dat prin înscris 
autentic notarial, fără întocmirea unei documentații cadastrale. Potrivit prevederilor Legiii 
nr.215/2001 Consiliul local avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de 
amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților. 

  

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, motivat de cele 
menţionate anterior, considerăm că se poate promova: 
Proiectul de hotărâre. privind aprobarea radierii din CF Rîciu, nr. cadastral  50187, Partea III, 
a înscrierilor  privind dezmembrămintele deptului de proprietate,  drepturi reale de garanție 
și sarcini – întabulare și drept de administrare nr.cad.50187-C2 și nr.cad. 50187-C3 notat în 
favoarea comunei Rîciu, pentru imobilul situat în comuna Rîciu, nr.53-55 şi notarea dreptului 
de proprietate pentru Consumcoop Rîciu.  

  

Semnătura reprezentantului 
legal 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nr. de înregistrare:          din  22.08.2018 
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