
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 58   din  28 septembrie  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.4050  din  19.09.2018; 
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 Ulieșan Sebastian. 
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Rîciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 
2016. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

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

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                 Contrasemnează                                                                                    
    Ulieșan Sebastian                                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  ……………  ……                                                                  ……………………….   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 59  din  28 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. 4052 din  19.09.2018  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 4.161.000 lei  
                                                                -  sectiunea dezvoltare   8.511.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE: 13.512.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.161.000 lei 
                                                                      -  sectiunea dezvoltare   9.351.000 lei 
  

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

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

VENITURI TOTAL COD 12.672.000 241.000 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. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                    
           Ulieșan Sebastian                                                                                     Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
          ……………………….                                                                 …………………                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  60  din 28 septembrie 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.4054/19.09.2018 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 



- Florea Dorel                                       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. 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               Contrasemnează                                                                                    
              Ulieșan Sebastian                                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           ……………………….                                                                       ……………………         
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  61  din  28 septembrie  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 Tg.Mureș,  nr. 2673/31.05.2018 prin care solicită cumpărarea 
suprafeţei de 752 mp  teren  curți construcții, situată în satul Rîciu, 
Expunerea de motive cu nr.4056 din  19.09.2018 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 752 mp,Rîciu,  nr.53-55, 
înscris în CF nr.50187  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. 
 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                 Contrasemnează                                                                                    
           Ulieșan Sebastian                                                                                      Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
              ……………………….                                                           ……………………                                                                                  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  62  din  28 septembrie  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; 
Expunerea de motive nr.4058/19.09.2018 a primarului comunei Rîciu; 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                 Contrasemnează                                                                                    
      Ulieșan Sebastian                                                                                           Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
          ……………………….                                                               ……………………                                                                                 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 63  din  28.09.2018 

 
privind transmiterea imobilului compus din Staţie de transfer şi Staţie de sortare, edificate pe 
terenul situat în intravilanul localităţii Pogăceaua şi înscris în C.F. nr.50017/Pogăceaua, din 
domeniul public al comunei Rîciu în domeniul public al Județului Mureș, 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 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 nr. 4060 din data de 19.09.2018 a primarului comunei Rîciu privind 
transmiterea imobilului compus din Staţie de transfer şi Staţie de sortare, edificate pe terenul 
situat în intravilanul localităţii Pogăceaua şi înscris în C.F. nr.50017/Pogăceaua, din domeniul 
public al comunei Rîciu în domeniul public al Județului Mureș, în vederea integrării lor în Sistemul 
de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, ca parte integrantă a acestuia; 
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 proprietate publică a 
stației de transfer; 
Hotărârea Consiliului 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.15721/16231/31.07.2018 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 SMIDS cu elementele de structură și serviciile de colectare și transport ale 
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. (1) Se aprobă transmiterea imobilului compus din Staţie de transfer şi Staţie de sortare, 
edificate pe terenul situat în intravilanul localităţii Pogăceaua şi înscris în C.F. 
nr.50017/Pogăceaua, din domeniul public al comunei Rîciu în domeniul public al Județului Mureș, 
în vederea integrării lor în Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul 
Mureş, ca parte integrantă a acestuia, conform art. 13 alin. (3) din Contractul de Asociere. 
           (2) Datele de identificare ale imobilului menționat la alin. (1) sunt precizate în anexa  care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Consiliul Județean Mureș va transmite imobilul menționat la alin. (1) din domeniul public al 
județului în domeniul public al comunei Rîciu  în situația în care proiectul SMIDS nu se va finaliza, 
din motive independente de comuna Rîciu. 
Art.3. Se împuternicește primarul comunei Rîciu, să îndeplinească  procedurile de predare-
preluare a imobilului de la art.1. 
Art.4. 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. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează                                                                                    
           Ulieșan Sebastian                                                                                Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                 …………………                                                     ……………………        
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr.  64 din  28.09.2018 

 

 

privind aprobarea actului adițional de completare a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare a comunei încheiat între comuna Rîciu și SC Servicii Edilitar-
Gospodărești Rîciu SRL, aprobat prin HCL 57/2017 
 
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 a Primarului comunei Rîciu nr. 4062  din 19.09.2018   privind aprobarea 
actului adițional de completare a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare a comunei încheiat între comuna Rîciu și SC Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL; 
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, 
Certificatul 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; 
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);  
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 gestiunii 
serviciului public de salubrizare a comunei încheiat între comuna Rîciu și SC Servicii Edilitar-
Gospodărești Rîciu SRL, aprobat prin HCL 57/2017. 
             (2).Art.2 lit.a  din contractul de delegare se modifică și se completează  și va avea 
următorul cuprins: activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 
comunale are clauză de încetare a valabilității sale, la data preluării serviciului de către 
operatorul desemnat câștigător al licitației pentru implementarea SMID în județul Mureș. 
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. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              Contrasemnează,                                                                                    
 Ulieșan Sebastian                                                                                           Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   ……………………….                                                            …………………………..                                                                                 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr.  65  din  28.09.2018 

 
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:  
Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu nr. 4064  din  19.09.2018  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 cu anexa obligatorie privind 
indicatorii tehnici corelați cu țintele  asumate la nivel național. 
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; 
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. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              Contrasemnează,                                                                                    
Ulieșan Sebastian                                                                                         Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   ……………………….                                                                                            ………………………….. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr.  66  din  28.09.2018 

 
 
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. 4066/19.09.2018 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 fi 
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. 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               Contrasemnează                                                                                    
        Ulieșan Sebastian                                                                                       Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
                                                                2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

 
Nr.67 din 28 septembrie 2018 

 

pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea nr. 19  din  24 februarie 2017 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrările de Intervenţii şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru investiţia,  
 

„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RICIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) 
VALEA ULIESULUI – VALEA SINMARTINULUI KM 0+350 – 7+500”   

 

 

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.4068/19.09.2019 întocmită de către primarul comunei Rîciu la proiectul 

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 19  din  24 februarie 2017 privind 

aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrările de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru investiţia, „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RICIU, 
JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SINMARTINULUI KM 0+350 – 
7+500”;   
Proiectul pentru investiţia „Modernizare drumuri comunale in comuna Riciu, jud. Mures ”DC 142 
B: (DJ 173) Valea Uliesului – Valea Sinmartinului km 0+350 – 7+500”, întocmit de către SC 
GEORGE CONSTRUCT SRL Tîrgu Mureş, 
În temeiul prevederilor: art. 36 alin. (1) şi (2) lit.(b), alin.(4) lit. (d) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, şi ale art. 44 alin.(1) din 
Legea nr. nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale; 
HOTĂRÂRII nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
Prevederilor alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi 
completată; 
Prevederior Legii  213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 



b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
În conformitate cu dispoziţiile art.45, alin(1), art.115, lit.”b”, din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea nr. 19  din  24 februarie 
2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrările de Intervenţii şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru investiţia, „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RICIU, 
JUD.MURES ”DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SINMARTINULUI KM 0+350 – 7+500”, 
după cum urmează: se modifică  și se completează indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, în 
conformitate cu Anexa nr. 1 la prezenta, care o va inlocui pe cea de la HCL nr. 19 din 24.02.2017. 
Art.2. Diferența de valoare în cuantum de 232.617 lei se va asigura din bugetul local pe anul 
2019. 
Art.3. Celelalte articole ale H.C.L. nr. 19 din 24.02.2017 raman neschimbate. 
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei.  
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege,  

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

internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           Contrasemnează,                                                                                    
Ulieșan Sebastian                                                                          Secretar: Dunca Ioan  
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