
   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 50 din 30.08. 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. 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, 
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 de 31.07.2018 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. 
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                    
          Bungărdean Octavian                                                                                Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 51  din  30 august 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.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:  
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.2/24.07.2018 adoptată de  AGA a SC Servicii Pază şi Protecţie Rîciu SRL prin care 
solicită aprobarea  rectificării BVC; 
Expunerea de motive cu nr. 3453  din 30.07.2018 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.52  din   30 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.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:  
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.2 /24.07.2018  adoptată de AGA a SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL prin 
care solicită aprobarea  rectificării BVC, anexa nr.2; 
Expunerea de motive cu nr. 3455 din 30.07.2018 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  53  din 30 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. 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, 
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. 3457 din data de 30.07.2018  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. 

 
 
 
 
 

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

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 54  din  30 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.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:  
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.3459 din 06.08.2018 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.50166  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. 
 

 
 
 
 
 
 

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

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 55  din  30 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.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: 

Cererea nr. 3470/30.07.2018  depusă 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. 3461/30.07.2018 a domnului primar Ioan Vasu; 
Având in vedere: 
Prevederile art.9 alin.1 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică  şi regimul juridic 
al acesteia ; 

     Prevederile  art. 7 din Lege nr. 52/2003  privind transparența  decizională in  administrația  
publică, cu completările ulterioare, 

Prevederile Legii nr. 18 din 19 februarie 1991 (**republicată**) fondului funciar; 
Prevederile art.27, (alin. 2^³), lit.b) din, Legea nr. 231 din 2 august 2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
Prevederile art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările 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. 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                    

          Bungărdean Octavian                                                                                Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
              ……………………….                                                                                     …………………… 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  56    din  30 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.50187 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.3463  din 13.08.2018 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. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       Contrasemnează,                                                                                    
Bungărdean Octavian                                                                              Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 ……………………….                                                                                       …………………… 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 57  din  30 august  2018 

 
pentru modificarea Hotărârii nr. 44  din  29 iunie  2018 privind dezmembrarea și însușirea 
Documentatiei cadastrale de dezmembrare  a imobilului situat în localitatea Rîciu, str. 
Gheorghe Șincai, nr. 87, jud.Mureș, identificat în CF nr. 50968, înscris în baza HCL 22/2016 în 
sensul radierii înscrierii provizorii efectuate în cartea funciară nr.51074 (înscrierii provizorie, 
drept de proprietate, comuna Rîciu, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1, a suprafeței de 
teren de 261 mp) 
 
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 22.07.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind administratia publica locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Luând în dezbatere:  
Expunerea de motive  nr. 3465 din data de 30.07.2018 la proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii nr. 44  din  29 iunie  2018 privind dezmembrarea și însușirea 
Documentatiei cadastrale de dezmembrare  a imobilului situat în localitatea Rîciu, str. 
Gheorghe Șincai, nr. 87, jud.Mureș, identificat în CF nr. 50968, în sensul corectării înscrierii 
inexacte efectuate în cartea funciară nr.51074 (înscrierii provizorie, drept de proprietate, 
comuna Rîciu, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1, a suprafeței de teren de 261 mp) 
Documentaţia cadastrală de dezmembrare, imobil C.F. nr. 50968  a localităţii Rîciu,                                                     
HOTĂRÂREA NR. 22  din 18 februarie 2016 privind înscrierea în CF, până la publicarea în 
Monitorul Oficial, a unor bunuri; 
Extrasul de carte funciară pentru informare nr.51074 Rîciu privind înființarea cărții funciare  a 
imobilului cu nr. cadastral 51074/Rîciu, rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr.cadastral 
50968 înscris în cartea funciară 50968; 
Având în vedere prevederile: 
Art. 36–(1) lit. c) şi art. 119, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (**republicată**), 
Ordinului nr. 634/2006 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a 
documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, modificat şi completat prin 
Ordinul 785/2011 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. 



În temeiul art.  art. 10, art. 21 alin. (1) art. 45, alin. (1) art. 121 şi art.12  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală”republicată”; 
 

Hotărăşte: 
 

Art.1.Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 44  din  29 iunie  2018 privind dezmembrarea și 
însușirea Documentatiei cadastrale de dezmembrare  a imobilului situat în localitatea Rîciu, str. 
Gheorghe Șincai, nr. 87, jud.Mureș, identificat în CF nr. 50968, înscris în baza HCL 22/2016 în 
sensul radierii înscrierii provizorie efectuate în cartea funciară nr.51074 a localității Rîciu 
(înscrierii provizorie, drept de proprietate, comuna Rîciu, înscris în baza HCL 22/2016, identificat 
în CF nr. 50968, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1, a suprafeței de teren de 261 mp), și  
inscrierea imobilului în domeniul Public al Statului, cu drept de administrare Direcția pentru 
Agricultură Mureș, în baza HG 448/2011 anexa 3, conform datelor de identificare la MF: Clădire 
Rîciu, cod de clasificare 8.29.06 (Sc 161 mp și S curte 100 mp.). 
Art.2.Celelalte articole din HCL Rîciu nr. 44/29.06.2018 raman neschimbate. 
Art.3.Compartimentul agricol, cadastru și relații publice  va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  

 

  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          Contrasemnează 
Bungărdean Octavian                                                                           Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                  

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