
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
28.08.2018 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada septembrie-
noiembrie  2018. 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  28.09.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.          
din   20 septembrie  2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din 
Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale 
art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu nr................. din  ........09.2018; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Rîciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Rîciu; 
Propunerile consilierilor locali, 
Ţinând cont de prevederile art.9 alin.1 din OUG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului  
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
În temeiul prevederilor art. 35, alin. (1), art. 41, respectiv art. 45, alin. (1) Legea nr. 215 din 23 
aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al 
comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1. Se desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Rîciu, pentru o perioadă de 3 
luni (septembrie-noiembrie  2018), dl/dna consilier .................................................. 
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Rîciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 
2016. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

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

Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 

 IOAN VASU                                                                                         Secretar-Dunca Ioan      

 ………………………….....                                                              ………………………. 
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ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada septembrie-
noiembrie 2018. 
 
În baza prevederilor art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
Ţinând cont de Regulamentul de Organizare şi  funcţionare al Consiliului Local al comunei Rîciu H.C.L 
Nr.7/2016, unde la Cap.II, secţiunea I, art.9 este stabilită: “Durata mandatului preşedintelui de 
şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni, perioadă în care acesta nu-şi pierde calitatea de consilier”.  
Luând în considerare faptul că mandatul dlui consilier Bungărdean Octavian  s-a încheiat,  consideram 
legala si oportuna adoptarea unui proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta 
pentru un alt mandat, conform prevederilor art. 35 si art. 41 din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, republicata, înaintăm spre aprobare Consiliului Local Rîciu prezentul 
proiect de hotărâre.  
 
 
 
 
                                                                           Secretar, 

Dunca Ioan 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 14 septembrie  2018 

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018  

 

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.09.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 90      din 
20.09.2018, 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.           din  20.09.2018  a primarului IOAN VASU cu privire la  
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018; 
Dispoziția Nr.88 din data 13.09.2018 privind modificarea bugetului Unității Administrativ 
Teritoriale-Comuna Rîciu pe anul 2018; 
Adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr.433/18.07.2018 privind aprobarea prin 
Decizie a proiectului "  Centenarul României Moderne-Sărbătoarea Satelor din Câmpia 
Transilvaniei. Lansarea cărții Monografia Satelor din Câmpia Transilvaniei.Spectacol de folclor din 
Câmpia Transilvaniei și alocarea sumei de 70.000 lei ". 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2018, anexa 6 Sume alocate din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2018 pe unităţi/subdiviziuni 
administrativ-teritoriale; 
Având în vedere: 
HOTĂRÂREA nr. 9  din 15 februarie 2018   privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
comunei Rîciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2018; 
Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
Prevederile art 19  alin.1 lit."a" din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind  
finanţele publice locale;   
Prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa 
decizională în administraţia publică*) 
Ţinând seama de avizul biroului financiar contabil şi resurse umane precum şi avizul comisiei de 
specialitate a consiliului local;  
În conformitate art 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art 115 alin (1) lit. "b" şi art 45 alin.(2)  lit."a" 
din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 



Art. 1. Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2018, după cum urmează: 
 

VENITURI TOTALE  12.672.000 lei din care: -  sectiunea functionare  4.231.000 lei                                  
                                                                                -  sectiunea dezvoltare   8.682.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE  13.512.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.231.000 lei 
                                                        -  sectiunea dezvoltare  9.522.000 lei 
  
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 840.000 lei din care: -  sectiunea functionare 0  lei                      
                                                                                -  sectiunea dezvoltare  -840.000 lei 

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

VENITURI TOTAL COD 12.672.000 241.000 12.913.000 

Impozit pe venit din transferuri 
imobiliare 

03.18.    

Cote defalcate din impozit pe venit 04.01 429.000 18.000 447.000 

Sume alocate de cons judetean pt 
echilibrare 

04.04 1.071.000 116.000 1.187.000 

Impozit pe clădiri 07.01,00 234.000  234.000 

Impozit pe teren 07.02.00 577.000  577.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 19.000  19.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 626.000  626.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 14.000  14.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.035.000 37.000 1.072.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 210.000  210.000 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizatii, activitati 

 50.000  50.000 

Alte impozite si taxe 18.50.00 290.000  290.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 60.000  60.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 70.000  70.000 

Planuri si regulamente de urbanism 42.05.00 40.000  40.000 

Subventii de la bugetul de stat catre 
bug. locale 

43.31.00 417.000  417.000 

Subventii primate de la bugetul de 
statpt finantarea unor programe de 
interes national-functionare  

42.51.01  70.000 70.000 

Subventii primate de la bugetul de 
statpt finantarea unor programe de 
interes national- dezvoltare 

42.51.02 160.000  160.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 419.9000  419.9000 

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 48.04.03 416.000  416.000 
 



CHELTUIELI TOTAL COD 13.512.000 241.000 13.753.000 

Autorităţi publice 51.02 1.737.000  1.737.000 

Alte servicii publice generale 54.02 766.000  766.000 

Invăţământ 65.02 747.000  747.000 

Cultură 67.02 2.922.000 70.000 299.2000 

Asistenţă socială 68.02 454.000  454.000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02 613.000 -50.000 563.000 

Protecţia mediului 74.02 1.095.000 221.000 1.316.000 

Alte acţiuni generale 80.02 4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 5.174.000  5.174.000 
 

  

 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul 
financiar contabil şi resurse umane. 
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; 
 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. 
 
 

 
 

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

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 
 
Bugetul de venituri si cheltuieli este previziunea veniturilor si a cheltuielilor. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Riciu pentru anul 2018, s-a intocmit   pe baza situaţiei 
financiare înregistrate  în perioada anterioară precum  si a obiectivelor propuse a se realiza in anul 
2018.  
Pe parcursul anului, in timpul executiei bugetare pot aparea modificari in bugetul de venituri si 
cheltuieli al unei institutii publice, aceasta situatie ducand la rectificarea bugetului in masura 
posibilitatilor existente, astfel; 
Adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr.433/18.07.2018 privind aprobarea prin Decizie a 
proiectului "  Centenarul României Moderne-Sărbătoarea Satelor din Câmpia Transilvaniei. Lansarea 
cărții Monografia Satelor din Câmpia Transilvaniei.Spectacol de folclor din Câmpia Transilvaniei și 
alocarea sumei de 70.000 lei ". 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2018, anexa 6 Sume alocate din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2018 pe unităţi/subdiviziuni administrativ-
teritoriale; 
Avand in vedere art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, potrivit caruia "pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot 
aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite." 
Fata de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 conform tabelului anexat. 

 
VENITURI TOTALE  12.672.000 lei din care: -  sectiunea functionare  4.231.000 lei 
                                                                 -  sectiunea dezvoltare   8.682.000 lei                                                                                  
CHELTUIELI TOTALE  13.512.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.231.000 lei 
                                                         -  sectiunea dezvoltare  9.522.000 lei  
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 840.000 lei din care: -  sectiunea functionare 0  lei                                                                                     
                                                                                       -  sectiunea dezvoltare  -840.000 lei 
  

Consilier-Rîcean Maria 
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ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

28  august  2018 
 

privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local şi a  reprezentantului primarului în 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu", în anul şcolar 2018-
2019 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.09.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.90 din 
20.09.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
Adresa nr.1134/28.08.2018 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Şincai Rîciu, privind numirea 
reprezentanţilor consiliului local şi ai primarului în Consiliul de Administraţie al şcolii; 
Expunerea de motive nr.       /   .09.2018 a primarului comunei Rîciu privind nominalizarea 
reprezentanţilor consiliului local şi a  reprezentantului primarului în Consiliul de administraţie al 
Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu", în anul şcolar 2018-2019; 
Prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică;  

Prevederile art.96 alin.(2) lit.a) din Legea nr.1/2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale;  

Prevederile art.I pct.21 din O.U.G. nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
educației, cercetãrii științifice și pentru modificarea unor acte normative;  

Prevederile art. 2, art.4 alin.(1) lit.”b”, art.5 alin.(1) şi alin.(2), lit.”a”, art.7 alin.(1) art. 15 din 
ORDINUL nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, cu modificările aduse de Ordinul 4621/23 iulie 2015, 
Prevederile art.36.alin.(2) lit. “a” şi „d” alin.(6) lit.”a” pct.1 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul 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. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor consiliului local şi a reprezentantului primarului în 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu", în anul şcolar 2018-2019 
după cum urmează:  
- Belean Alin Ciprian                              reprezentant al consiliului local 



- Ulieșan Sebastian                              reprezentant al consiliului local 

- Dunca Ioan                                         reprezentant al primarului 
Art.2.   Atribuţiile  consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
sunt cele prevăzute  în anexa nr.1. 
Art.3. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L.  Rîciu  nr. 60 din 
data de 25.10.2017. 
Art.4. Primarul comunei Rîciu, împreună cu reprezentanţii nominalizaţi şi conducerea unităţii de 
învăţământ preuniversitar de stat, al comunei Rîciu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri conform competenţelor. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai"Rîciu; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean 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. 
 

 

 

 
 
 

  
PRIMAR,                                                                                         Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                                       Secretar: Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                        ……………………… 
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Raport 
la proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local şi a  
reprezentantului primarului în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe 
Şincai Rîciu", în anul şcolar 2018-2019 

 
Prin Ordinul nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, este reglementată 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumite în continuare 
unităţi de învăţământ, în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, şi se aplică în toate unităţile de învăţământ. 
Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. Consiliul de 
administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale. 
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format dintr-un număr impar, de 9 
membri. 
Consiliul de administraţie cu structura minimă de 9 membri are următoarea componenţă:  
dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 
reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de 
drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de 
învăţământ respectivă. 
Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. 
Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 
directorului sau a două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare şi de 
funcţionare a consiliului de administraţie este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului. 
Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: 
    a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de 
învăţământ; 
    b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ; 
    c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral; 
    d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi; 
    f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de 
personal nedidactic; 
    g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea 
consiliului profesoral; 

http://www.comunariciu.ro/
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    h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, 
conform legii; 
    i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; 
    j) aprobă orarul unităţii de învăţământ; 
    k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de 
director; 
    l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 
Ca urmare a celor mai sus prezentate, vă rugăm să desemnați membrii în consiliul de 
administrație. 
 
 

  

 

Secretar, 
Dunca Ioan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 28 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 28.09.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.90 din  
20.09.2018, 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 SC Subtranscon SRL.nr. ………………. prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 
………….mp  teren  curți construcții, situată în satul Rîciu, 
Expunerea de motive cu nr..................din ..................... 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 ................... mp,Rîciu,  
nr..............., înscris în CF nr.......................... cu dreptul de preemţiune conform art.123, alin. 3,4 
din Legea nr.215/2001, către proprietarul imobilului  SC Subtranscon SRL. 
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. 3459 /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.                         petentul                                
solicita cumpararea terenului, aferent constructiei, proprietatea acesteia, în suprafata de                     
mp., situat în loc. Rîciu                    , nr.                   jud. Mureş,  înscris în C.F. nr.        
Terenurile care fac obiectul acestori solicitări au următoarele caracteristici: 
Au fost înscrise in cartea funciară …………………, 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 
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. 
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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 

28  august  2018 
 

privind acordarea accesului pe domeniul privat al comunei Rîciu a mijloacelor de transport marfă 
la rampa de descărcare și accesul clienților pentru intrarea în magazin și spațiul pentru 
evenimente în favoarea SC Subtranscom SRL 

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.09.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.90 din  
20.09.2018, 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. 94/13.08.2018 cu revenire prin adresa nr.250/14.09.2018 a SC Subtranscom SRL 
Tg.Mureș, prin care solicită accesul mijloacelor de transport  marfă la rampa  de descărcare din 
spatele clădirii și accesul clienților pentru intrarea în magazine și în spațiul de evenimente; 
Ţinând cont de prevederile: 
Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 (**republicată**) privind regimul drumurilor,  
Legii nr.51/2006, (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
Legii 104/2011 (*actualizată*) privind calitatea aerului înconjurător; 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului; 
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

Legii nr. nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică**); 

Hotărârii Guvernului nr. 955 din 15 iunie 2004 (*actualizată*) pentru aprobarea reglementărilor-
cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
In temeiul art. 36, alin.1 si alin. 2, lit. „b” si „c” 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 acordă accesul pe domeniul privat al comunei Rîciu a mijloacelor de transport marfă la 
rampa de descărcare și accesul clienților pentru intrarea în magazin și spațiul pentru evenimente în 
favoarea SC Subtranscom SRL.,...... 
Art.2.Parcarea aflată pe domeniul privat al comunei Rîciu, se va putea folosi de către clienții 
magazinului și a spațiului pentru evenimente doar după orele de program ale Primăriei. 
Art.3. Proprietarul imobilului  are obligația să  mențină permanent curățenia în perimetrul în care-și 

desfășoară activitatea. 



Art.4. Este interzisă depozitarea în zona de acces a rampei de descărcare sau a parcării a mărfurilor 
alterate, urât mirositoare, periculoase, sau a mărfurilor ce nu au legătură cu activitatea comercială a 
utilizatorului. 
Art.5. Utilizatorul va organiza un punct de strângere a deșeurilor. 
Art.6.  Este interzisă  staționarea autovehiculelor la rampa de descărcarea în mod nejustificat, peste 

durata efectivă a aprovizionării. 

Art.7. Utilizatorul accesului  trebuie să pună la dispoziția  clienților W.C. – uri publice. 
Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul de specialitate. 
Art.9. 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,                                                                                         Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                                       Secretar: Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                        ……………………… 
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Primar, 

IOAN VASU 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind acordarea accesului pe domeniul privat al comunei Rîciu a mijloacelor de transport marfă la 
rampa de descărcare și accesul clienților pentru intrarea în magazin și spațiul pentru evenimente  în 
favoarea SC Subtranscom SRL 

 

Informaţii de bază 

SC Subtranscom SRL a solicitat acordarea accesului gratuit pe acest domeniul privat al 
comunei Rîciu  în considerare a faptului că această zonă este destinată preponderent 
activității de depozitare și servicii. 
La fundamentarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere următoarele aspecte: 
-Necesitatea asigurării pentru cetăţenii comunei a unui supermarket 
-Stabilirea unui program de aprovizionare pentru zonă; 
-Asigurarea premizelor legislative menite să asigure fluidizarea traficului în această zonă 
cunoscută ca fiind aglomerată şi generatoare de activităţi poluante în special prin 
cantitatea mare de emisii de eşapament. 
Având în vedere, existenţa unor probleme generate de nerespectarea normelor privind 
protecţia mediului, precum şi existenţa factorilor de risc cauzaţi de circulaţia, oprirea sau 
staţionarea autovehiculelor în zonele pietonale, este necesară luarea unor măsuri pentru 
împiedicarea acestor nereguli cu care ne confruntăm. Totodată sunt necesare 
reglementări cu privire la activităţile comerciale şi la administrarea domeniului public și 
privat. 
Primăria prin compartimentele de specialitate trebuie să asigure: 
- Ordinea şi liniştea publică precum şi paza bunurilor,  
- Circulaţia pe drumurile publice,  
- Disciplina în construcţii şi afişajul stradal,  
- Protecţia mediului, 
 - Activitatea comercială,  
- Alte domenii stabilite prin lege. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind acordarea accesului pe domeniul privat al comunei Rîciu a mijloacelor de transport 
marfă la rampa de descărcare și accesul clienților pentru intrarea în magazin și spațiul 
pentru evenimente în favoarea SC Subtranscom SRL. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  28  august 2018 

 
privind darea în folosința Consiliului judeţean Mureş pe durata derulării proiectului a  
imobilului compus din Staţie de sortare şi Staţie de transfer – proprietate publică a comunei 
Rîciu, edificate pe terenul situat în intravilanul localităţii Pogăceaua şi înscris în C.F. 
nr.50017/Pogăceaua, în vederea integrării lor în Sistemul de Management Integrat al 
Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, ca parte integrantă a acestuia 
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28 septembrie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr. 90 din 19.09.2018, 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.2816/26.02.2018 a Consiliului Județean Mureș, înregistrată la instituția noastră sub nr. 
724/27.02.2018 prin care solicită să procedăm la promovarea proiectului de hotărâre de consiliu 
pentru transmiterea în domeniul public  al județului Mureș a dreptului de proprietatepublică a 
stației de transfer; 
Hotărârea Consiliului Județean Județean Mureș nr.153/26.11.2015 pentru inițierea unor 
demersuri în scopul implementării Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 
Solide în Județul Mureș; 
Adresa nr.15721/16231 a Consiliului Județean Mureș, înregistrată la instituția noastră sub 
nr.3587/07.08.2018 prin care solicită transmiterea în domeniul public  al județului Mureș a 
dreptului de proprietatepublică a stației de transfer; 
Adresa nr.19687/18.09.2018 a Consiliului Județean Mureș, înregistrată la instituția noastră sub 
nr.4026/18.09.2018 privind punctul de vedere al Ministerul Fondurilor Europene, privind 
refuzarea integrării în SMID cu elementele de structură și serviciile de colectare și transport al 
deșeurilor; 
Luând în considerare prevederile art.13 alin.(3) din Contractul de asociere încheiat cu toate UAT 
din Judeţul Mureş, ale art.7 alin.(2) din Legea nr.101/2006, republicată, privind serviciul de 
salubrizare al localităţilor, precum şi pe cele ale art. 3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), art.45 alin (1),  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 darea în folosința Consiliului judeţean Mureş pe durata derulării proiectului a  
imobilului compus din Staţie de sortare şi Staţie de transfer – proprietate publică a comunei 
Rîciu, edificate pe terenul situat în intravilanul localităţii Pogăceaua şi înscris în C.F. 
nr.50017/Pogăceaua, în vederea integrării lor în Sistemul de Management Integrat al 
Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, ca parte integrantă a acestuia. 
Art.2.Se împuternicește primarul comunei Rîciu, să îndeplinească  procedurile de predare-
preluare a imobilului de la art.1. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Județean Mureș, 
 ADI Ecolect Mureș; 
 ADI Câmpia Transilvaniei; 
 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 darea în folosința Consiliului judeţean Mureş pe durata derulării proiectului a  imobilului 
compus din Staţie de sortare şi Staţie de transfer – proprietate publică a comunei Rîciu, edificate pe 
terenul situat în intravilanul localităţii Pogăceaua şi înscris în C.F. nr.50017/Pogăceaua, în vederea 
integrării lor în Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş,  ca parte 
integrantă a acestuia 
 

Informaţii de bază 

Comuna Rîciu, a implementat proiectul "Execuţie staţie de transfer deşeuri 
menajere –Zona de Câmpie, judeţul Mureş" finanțat prin Programul PHARE 
2005 CES în baza contractului de finanțare nr. RO 2005 /017-
553.04.01.04.01.61., pentru a deservi Unitățile Administrativ – Teritorale: 
Comuna Ceuaşu de Câmpie, Comuna Sînpetru de Câmpie, Comuna Şăulia, 
Comuna Pogăceaua, Comuna Şincai, Oraşul Sărmaşu, Comuna Crăieşti, 
Comuna Miheşu de Câmpie, Comuna Valea Largă, Comuna Zau de Câmpie, 
Comuna Băla și Comuna Grebenişu de Câmpie. 

În urma finalizării proiectului "Execuţie staţie de transfer deşeuri menajere 
–Zona de Câmpie, judeţul Mureş", împreună cu partenerii implicați în 
implementarea, am creat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia 
Transilvană” și Societatea Comercială ”Câmpia Transilvană” SRL, având ca 
parteneri toți membrii anteriori menționați. În urma înființării societății 
comerciale, în anul 2010 am delegat serviciile de gestiune a deșeurilor 
către respectiva societate, obținându-se și licențele de funcționare de la 
ANRSC, astfel că serviciul de salubrizare creat în cadrul proiectului se află în 
condiții de legalitate și funcționează la modul ideal, deservind toți locuitorii 
beneficiari în mod indirect ai proiectului.  

Menționăm faptul că toate rezultatele directe ale proiectului PHARE, 
respectiv: hala de sortare și transfer deșeuri menajere; utilajele și 
echimpamentele ce intră în dotare și au fost achiziționate în cadrul 
proiectului se află în gestionarea directă a societății comerciale și fac parte 
din inventarul domeniului public și privat (după caz) al Comunei Rîciu, în 
calitate de beneficiar de proiect. 

Consiliul Județean Mureș, ne solicită prin adresa 23668/07.12.2015 
inițierea unui demers privind trecerea din domeniul public a rezultatelor 
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directe ale proiectului (a se vedea articolele 4 și 5 din HCJ nr. 
153/26.11.2015)  în domeniul public al Județului Mureș, în vederea așa-
zisei ”integrări” în Sistemul de Management Integrat al deșeurilor solide 
din Județul Mureș. 

În Hotărârea  adoptată se face referire la Contractul de asociere.  În 
contractul de asociere la art.13 alin (1) se precizează că: Gestiunea operării 
stațiilor de transfer și sortare  Rîciu și altele va fi delegată în condițiile 
memorandumurilor de finanțare prevăzute pentru fiecare proiect în parte.  
La alin. 2 se specifică astfel: pentru gestiunea operării acestor stații, 
consiliile locale stabilesc taxe speciale. Alin. 3 spune că la încetarea 
obligațiilor asumate față de finanțator, acestea vor fi integrate în proiect, 
iar delegarea gestiunii fiind încredințată de consiliul local către ADI 
ECOLECT, dar nu se specifică că patrimoniul acestor stații va trece în 
domeniul public al județului. 
Ținem să vă prezentăm și punctul nostru de vedere cu privire la solicitarea 
Consililului Județean și susținem faptul că nu intenționăm să dăm curs 
solicitării, întrucât predarea investiției către Consiliul Județean ar însemna 
o deturnare a scopului proiectului implementat și în mod clar s-ar crea o 
situație care ar compromite rezultatele indirecte ale proiectului în esnsul 
că statia ar ajunge in cele din urma la un operator privat. 
Dacă facem referire la adresa nr.62204/14.09.2018 a Ministerului 
Fondurilor Europene prin care transmite punctul devedere Consiliului 
Județean Mureș, vom sesiza faptul că acesta vorbește despre integrarea în 
SMID, a elementelor de infrastructură și serviciile de colectare și nicidecum 
nu vorbește despre trecerea imobilului în domeniul public al județului. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind darea în folosința Consiliului judeţean Mureş 
pe durata derulării proiectului a  imobilului compus din Staţie de sortare şi 
Staţie de transfer – proprietate publică a comunei Rîciu, edificate pe 
terenul situat în intravilanul localităţii Pogăceaua şi înscris în C.F. 
nr.50017/Pogăceaua, în vederea integrării lor în Sistemul de Management 
Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, ca parte integrantă a 
acestuia. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

7  septembrie  2018 
 
 
privind aprobarea actului adițional de completare a contractului de delegare a serviciului de 
salubrizare încheiat între comuna Rîciu și SC Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL, aprobat 
prin HCL 57/2017,  cu anexa obligatorie privind indicatorii tehnici corelați cu țintele/obiectivele  
asumate la nivel național 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28 septembrie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr. 90 din 19.09.2018, 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.606573/06.09 2018 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice, ca răspuns la cererea SC Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL, 
prin care se solicită eliberarea licenței clasa 3 pentru activitatea de precolectare, colectare și 
transport al deșeurilor municipale, în unitatea administrativ teritorială  comuna Rîciu; 
Actul constitutiv al SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, 
Cerificatul de înregistrare Seria B, nr.3572474 al SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, având 
ca activitate principală: Colectarea deşeurilor nepericuloase-cod CAEN 3811; 
Hotararea Consiliului local Rîciu nr. 31/2012 privind înfiinţarea SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL;  
Hotărârea nr. 57  din 31 august  2017 privind atribuirea directa a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu 
SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu prin Consiliul Local; 
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu nr.     din          privind aprobarea  actului 
adițional de completare a contractului de delegare a serviciului de salubrizare încheiat între 
comuna Rîciu și SC Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL cu anexa obligatorie privind indicatorii 
tehnici corelați cu țintele  asumate la nivel național. 
 
Având in vedere cadrul legal: 
Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată - art. 7 
alin. (1), lit. e), alin. (2), lit. e), art. 8 alin. (3), lit. i), art.29, alin.(10), lit.e);  
Prevederile: art. 2, alin.(3), litera a),  art. 3, art. 6 alin.(1), lit.e), art.8 alin.(1), art. 9 alin. (1), lit.a),  
din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) serviciului de salubrizare a 
localităţilor*),  



Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 – privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de 
salubrizare a localitatilor, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 – privind aprobarea Caietului de sarcini 
cadru al serviciului public de salubrizare; 
Prevederile OG nr. 71/2002 (*actualizată*) privind organizarea si functionarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public si privat de interes local, 
Prevederile HG nr. 955/2004 (*actualizată*) pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare 
a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”d”, alin.6 lit.a pct.9 si 14, ale art.45 alin.2,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. (1) Se aprobă actul adițional de completare a contractului de delegare a serviciului de 
salubrizare încheiat între comuna Rîciu și SC Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL,  aprobat prin 
HCL 57/2017, cu anexa obligatorie privind indicatorii tehnici corelați cu țintele/obiectivele  
asumate la nivel național. 
            (2) Anexa la contractul de delegare, este parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2.Celelalte prevederi ale contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 
a comunei catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu 
prin Consiliul Local, aprobat prin Hotărârea nr. 57  din 31 august  2017,  sunt și rămân valabile. 
Art.3. Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei catre SC 
Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Rîciu prin Consiliul Local, 
se modifică în mod corespunzător  cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin 
grija Primarului comunei Rîciu, care este împuternicit să semneze actul adițional în numele și 
pentru comuna Rîciu. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
  SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL; 
 A.N.R.S.C. București; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

  
PRIMAR,                                                                                         Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                                       Secretar: Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                        ……………………… 
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Primar, 
IOAN VASU 

   ………………………. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea actului adițional de completare a contractului de delegare a serviciului de salubrizare 
încheiat între comuna Rîciu și SC Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL, aprobat prin HCL 57/2017,  cu 
anexa obligatorie privind indicatorii tehnici corelați cu țintele/obiectivele  asumate la nivel național 

Informaţii de bază 

Având în vedere dosarul depus la ANRSC pentru obținerea licenței clasa 3 pentru 
activitatile de: 
-precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor 
toxice periculoase din deseurile menajere, cu excepția celor cu regim special pentru 
gospodariile populatiei si agentii economici aflati pe raza Comunei Riciu, 
Analizând adresa nr.606573/06.09 2018 a Autorității Naționale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, ca răspuns la cererea SC Servicii 
Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL, prin care se solicită eliberarea licenței clasa 3 
pentru activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, 
în unitatea administrativ teritorială  comuna Rîciu,  prin care ne solicită să 
transmitem actul adițional de completare a contractului de delegare încheiat între 
comuna Rîciu și SC Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL, cu indicatorii tehnici 
corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național, am inițiat prezentu proiect 
de hotărâre. 

  

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 actului adițional de completare a 
contractului de delegare a serviciului de salubrizare încheiat între comuna Rîciu și SC 
Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL, aprobat prin HCL 57/2017, cu anexa 
obligatorie privind indicatorii tehnici corelați cu țintele/obiectivele  asumate la nivel 
național. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
 

 
 

Nr. de înregistrare:          din  19.09.2018 
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28  august  2018 
 
 
pentru aprobarea contractului încheiat cu SC Ecorom SRL Tg. Mureș, având ca obiect  revizia, 
reparațiile și punerea în funcțiune a instalațiilor tehnologice, electrice și de automatizare 
pentru Stația de Epurare mecano-biologică din localitatea Rîciu. 
 

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28 septembrie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr. 90 din 19.09.2018, 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 nr…………. a primarului comunei Rîciu pentru aprobarea contractului 
încheiat cu SC Ecorom SRL Tg. Mureș privind revizia, reparațiile și punerea în funcțiune a 
instalațiilor tehnologice, electrice și de automatizare pentru Stația de Epurare mecano-biologică 
din localitatea Rîciu; 
Contractul de servicii stație de epurare nr.2619/29.05.2018 încheiat între SC Ecorom SRL și 
Primăria comunei Rîciu, având ca obiect "Revizie, reparație și punere în funcține a instalațiilor 
tehnologice, electrice și de automatizare pentru Stația de Epurare mecano-biologică din 
localitatea Rîciu; 
Având în vedere: 
HOTĂRÂREA nr. 25 din 30 martie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
comunei Rîciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2017; 
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.7, art.32,33 si 34 din H.G. nr. 273/1994 (*actualizată*) privind 
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 
Tinând cont de Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Legii nr. 98 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice; 
În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
În temeiul  art. 63 alin.1 lit.e , art.68 alin.1, art.115 lit.a si art.117 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: 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTyNem6bPXAhUnYZoKHaJeDIMQFghAMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.polcomtim.ro%2Fconcursuri%2Fcapr2017%2Fbap2017%2Fl98.pdf&usg=AOvVaw2LWmxYl2VliD3FMJlaJcWd


 
 
Art.1.Se aprobă contractul încheiat cu SC Ecorom SRL Tg. Mureș, având ca obiect  revizia, 
reparațiile și punerea în funcțiune a instalațiilor tehnologice, electrice și de automatizare pentru 
Stația de Epurare mecano-biologică din localitatea Rîciu. 
Art.2. Cheltuielile aferente reviziei, reparațiilor și punerii în funcțiune a instalațiilor vor f i 
suportate din bugetul local pe anii 2018-2019. 
Art.3. Comisia pentru recepţia la finalizarea  lucrărilor va fi cea stabilită prin Dispoziția nr. 89 din 
18.09.2018. 
Art.4. Comisia nominalizată are atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile stabilite prin actele 
normative în vigoare privind recepţia lucrărilor. 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 
 
 
 

  
PRIMAR,                                                                                         Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                                       Secretar: Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                        ……………………… 
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Primar, 
IOAN VASU 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea contractului încheiat cu SC Ecorom SRL Tg. Mureș, având ca obiect  revizia, reparațiile și 
punerea în funcțiune a instalațiilor tehnologice, electrice și de automatizare pentru Stația de Epurare mecano-
biologică din localitatea Rîciu 

Informaţii de bază 

În comuna Rîciu, furnizarea prestării srviciului de epurare a apelor uzate și de canalizare va fi 
încredințată SC Servicii Edilitar Gospodărești Rîciu SRL, societate la care Consiliul Local este 
acționar unic. Realizarea lucrărilor de revizie, reparații și punerea în funcțiune a instalațiilor 
tehnologice, electrice și de automatizare pentru Stația de Epurare mecano-biologică din localitatea 
Rîciu, au fost încredințate SC Ecorom SRL, în baza unui contract de lucrări prin achiziție publică. Din 
cauza , în principal, a nealocării fondurilor acestea nu au fost finalizate prin proiect, acestea fiind 
sistate. Având în vedere acțiunile în instanță inițiate de către beneficiar ca urmare a intrării în 
insolvență a societății care a realizat lucrarea, acestea au fost reluate pentru finalizarea lucrărilor 
dar și a reviziei utilajelor existente la nivelul stației. 
Caracterul urgent al acestui proiect de hotărâre constă în: 
-actuala stație are nevoie de revizie, reparație și punere în funcțiune pentru ca efluientul să nu 
depășeașcă limitele maxime admise, 
-termenul asumat pentru finalizarea lucrărilor la stație este cu mult depășit; 
-îmbunătățirea performanțelor acesteia; 
-expirarea garanției aferente echipamentelor/utilajelor existente precum și degradarea în timp a 
lucrărilor (construcții, echipamente, utilaje). 
Este de observat că prin Dispoziția nr.89/18.09.2018 am dispus constituirea unei comisii pentru 
recepția și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții prin care am ținut cont de atribuțiile 
membrilor comisiei. 
In amplul proces de aducere la nivel competitiv al serviciilor de gospodarie comunala si in 
subsidiar a serviciilor de epurare a apelor uzate a localitatilor, legiuitorul a inteles sa ofere un 
cadru legal autoritatilor administratiei publice locale prin adoptarea de acte normative care au ca 
scop facilitarea organizarii si functionarii acestor activitati. 
Documentația tehnică ce însoțește stația de epurare include și un jurnal de operare. Operatorul 
stației va consema în jurnalul de operare toate avarile și defecțiunile, data și ora la care au apărut 
sau au fost observate, cauzele și măsurile de remediere, înlocuirea pieselor de schimb și lucrările 
de întreținere, respectiv toate intervențiile efectuate. Aici se vor mai nota datele privind data și 
cantitățiile de nămol evacuat, data și locul prelevării probelor de apă, etc. 

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea contractului încheiat cu SC Ecorom SRL Tg. Mureș, având ca obiect  revizia, reparațiile și 
punerea în funcțiune a instalațiilor tehnologice, electrice și de automatizare pentru Stația de 
Epurare mecano-biologică din localitatea Rîciu 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 
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