
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 69  din  29  noiembrie 2018 

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018  

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. .181     
din 21.11.2018, 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. 4927 din 22.11.2018  a primarului IOAN VASU cu privire la  
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018; 
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; 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.  134/22.11.2018 privind suplimentarea sumelor 
repartizate în anul 2018 pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-
teritoriale din județul Mureș, 
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 12.922.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.240.000 lei                                                                  
-  sectiunea dezvoltare   8.682.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE 13.762.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.240.000 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 12.913.000  12.922.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.    
Cote defalcate din impozit pe venit 04.01 447.000  447.000 

Sume alocate de cons judetean pt 
echilibrare 

04.04 1.187.000 9.000 1.196.000 

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 1.072.000  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 13.753.000  13.762.000 

Autorităţi publice 51.02 1.737.000 9.000 1.746.000 
Alte servicii publice generale 54.02 766.000  766.000 

Invăţământ 65.02 747.000  747.000 

Cultură 67.02 2.992.000  2.992.000 

Asistenţă socială 68.02 454.000  454.000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02 563.000  563.000 

Protecţia mediului 74.02 1.316.000  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. 70  din 29 noiembrie 2018 
 

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al „Planului Urbanistic General“ 
pentru  cele 15 localităţi componente ale comunei Rîciu. 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.181 
din  21.11.2018, 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 inregistrat sub nr.4929 din  22.11.2018 prin 
care se propune prelungirea P.U.G. al comunei Rîciu; 
Raportul Biroului financiar contabil şi resurse umane inregistrat la nr. 4930 din 22.11.2018  prin 
care se propune prelungirea P.U.G. al comunei Rîciu;  
Contractul de servicii nr. 1906/04.04.2017, încheiat cu SC Experiment Proiect SRL Cluj-Napoca și 
prelungit prin Actul adițional nr.1/1756/02.04.2018, pentru actualizare PUG și RLU; 

Hotararea Consiliului Local nr.12/25.08.2004  privind aprobarea Planului Urbanistic General al 
comunei Rîciu; 
HOTĂRÂREA NR. 53 din 22.08.2014 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al 
„Planului Urbanistic General“ pentru  cele 15 localităţi componente ale comunei Rîciu. 
Hotărârea nr. 82  din 15  decembrie 2015 privind aprobarea prelungirii termenului de 
valabilitate al „Planului Urbanistic General“ pentru  cele 15 localităţi componente ale comunei 
Rîciu. 
Luand act de avizul favorabil al comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism; 
In baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, 
actualizata, şi a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012, pentru modificarea  
alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a 
LEGII nr. 303 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul; 
Ținând cont de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene; 



In temeiul art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit.”c”, art. 45, alin. (2) , lit.”e’ si art. 47 din 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 prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General, aprobat 
prin HCL nr. 12/25.08.2004 a următoarelor localităţi componente ale comunei Rîciu: Rîciu, 
Căciulata, Coasta Mare,   Cotorinau,  Cureţe,  Hagău, Leniş,  Obârşie,  Nima Rîciului,   Pîrîu 
Crucii,  Sînmartinu de Cîmpie,  Ulieş,  Valea Seacă,  Valea Sînmartinului,  Valea Ulieşului,  
judetul Mureş, până la data 31.12.2023. 
Art.2. Primarul va prevedea in bugetul propriu pe anul 2019 fondurile necesare pentru 
finalizarea, avizarea si aprobarea Planului Urbanistic General.  
Art.3. Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  încredinţează 
viceprimarul care  este direct răspunzător prin atribuţiunile  de serviciu de  activitatea de  
construcţii şi respectarea disciplinei în construcţii. 
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; 
 Consiliului 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. 71  din  29 noiembrie 2018 

 
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unei suprafeţe de teren atribuită 
conform Legii nr. 15 / 2003  
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.181 
din  21 noiembrie  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: 
Cererea dlui Flanja Aurel înregistrată sub nr. 3823/31.08.2018 prin care ne informează că nu a 
început lucrările de construcție în termenul prevăzut de lege. 
Expunerea de motive la proiectul de hotarare a domnului primar Ioan Vasu din care rezulta 
necesitatea retragerii dreptului de folosință gratuita asupra unei suprafețe de teren atribuită in 
condițiile Legii nr. 15 / 2003 pentru construirea de locuinţe,  
Avizele comisiilor de specialitate,  
Dispoziţiile HG 896/2003 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
Dispoziţiile Legii nr. 15 / 2003, art. 6 alin 1-2  cu modificările şi completările ulterioare privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , 
În temeiul art. 36 alin (5) lit. a şi b) şi 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*)  privind administratia publica locala, Consiliul local al comunei 
Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea, 
 

H O T Ă R Â R E : 
  
Art.1. (1) Se retrage dreptul de folosință gratuită asupra terenului identificat prin CF 50147 
Rîciu, nr. cadastral 50147 situat administrativ în localitatea Rîciu, atribuit în baza Legii 15/2003 
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei  Rîciu nr. 45/7 iulie 2005  în vederea construirii de 
locuințe proprietate personală domnului   FLANJA AUREL  domiciliat în  Rîciu, Strada Gheorghe 
Şincai  nr.115   prin cererea înregistrată   sub nr.1366 din   data de 1 iunie  2005;  
(2) Motivul retragerii dreptului de folosință: Dl FLANJA AUREL,  beneficiarul terenului pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personal,  nu a început construcţia locuinţei în termenul 
prevăzut de lege datorită situației financiare precare. 



Art.2.Suprafața de teren rămasă disponibilă va fi atribuită prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Rîciu, dlui Deteșan Ioan-Vlăduț, persoană îndreptățită  potrivit prevederilor legale.   
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul 
comunei Rîciu –Vasu Ioan. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații cu publicul; 
 Dlui Flanja Aurel; 
 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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.72   din  29 noiembrie 2018 

 
privind atribuirea in folosinta gratuita dlui  Deteșan Ioan-Vlăduț a terenului inscris in C.F. nr. 
50147  nr. Cadastral 50147,  intravilan in suprafata de 300 mp  pentru construirea unei 
locuinte in baza Legii nr. 15/2003 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.181 
din  21  noiembrie  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: 
Cererea dlui  Deteșan Ioan-Vlăduț inregistrata cu nr. 3824/31.08.2018; 
Expunerea de motive nr.4933/22.11.2018 a primarului comunei Rîciu privind  atribuirea de 
teren d-lui Deteșan Ioan-Vlăduț pentru construirea unei locuinte proprietate personala, 
Prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr. 15/2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală**) 
Prevederile art. 15  a Legii  nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**) privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
Raportul comisiei de atribuire constituita– potrivit art.(1) alin.1) din HG.nr.896/2003 – privind 
aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr.15/2003, prin care se propune 
atribuirea de terenuri tinerilor  pentru construirea unei locuinte proprietate personala; 
In temeiul art.36, alin.2, lit.c, ale art.45, alin. (1) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*)  privind administratia publica locala, Consiliul local al 
comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea, 
 

H O T Ă R Â R E : 
  
Art.1. Se aproba atribuirea unui teren in suprafata de 300 m.p. pentru construirea unei 
locuinte proprietate personala dlui Deteșan Ioan-Vlăduț pe amplasamentul situat în 
localitatea Rîciu, str. Tineretului, CF nr.50147 Rîciu,  conform extrasului CF. 
Art.2. Se stabileste componenţa comisiei de validare a dosarului depus de către dl Deteșan 
Ioan-Vlăduț  conform Legii nr. 15/2003, pentru atribuirea suprafeței de teren în folosinţă 
gratuită pe raza localităţii Rîciu, după cum urmează: 
Chertes Ioan – viceprimar – preşedinte, 



Sfîriac Ioan – referent superior – secretar, 
Belean Alin-Ciprian – consilier local – membru. 
Art.3.Terenul prevazut la art. 1 din prezenta se atribuie beneficiarului in folosinta gratuita pe 
durata existentei constructiei. 
Art.4.Parcela care se atribuie in folosinta gratuita este cuprinsa in C.F. nr. 50147 si face parte 
din domeniul privat al comunei Rîciu. 
Art.5.(1) – Beneficiarul de teren este obligat sa inceapa constructia in termen de 1 an de zile 
de la data atribuirii terenului. 
          (2) – De asemenea este obligat sa realizeze constructii cu respectarea prevederilor Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
         (3) – In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin.1 si 2, Consiliul local, prin 
hotarare, va retrage beneficiarului dreptul de folosinta asupra terenului atribuit. 
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul 
comunei Rîciu –Vasu Ioan. 
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații cu publicul; 
 Dlui Deteșan Ioan-Vlăduț; 
 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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 73  din  29 noiembrie 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 29.11.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.181 din  
21.11.2018, 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 dnei Gârbu Eleonora nr. 4363/12.10.2018 prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 
117,43 mp  reprezentând suprafața construită, respectiv suprafața de 2 m lățime pentru acces 
lateral dreapta și în spatele suprafaței construite, suprafețe situate în satul Rîciu, 
Cererea Consumcoop Rîciu nr. 4554/26.10.2018 prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 154 mp  
teren aferent construcțiilor C 2, respectiv suprafața de 259 mp, teren aferent construcțiilor C 4, 
suprafețe situate  în satul Rîciu, 
Cererea dlui Călbază Marcel nr. 4578/29.10.2018 prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 70 mp  
reprezentând suprafața construită, suprafață situată în satul Rîciu, 
Expunerea de motive cu nr.4935 din 22.11.2018 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 a comunei Rîciu în suprafaţă de 117,43 mp, 
înscris în CF nr.50187 C6-U4  cu dreptul de preemţiune conform art.123, alin. 3,4 din Legea 
nr.215/2001, către proprietarii imobilului Gârbu Eleonora și soțul Gârbu Ioan. 
Art.2. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată a comunei Rîciu în suprafaţă de 70 mp, 
înscris în CF nr.50187 C3 cu dreptul de preemţiune conform art.123, alin. 3,4 din Legea nr.215/2001, 
către proprietarii imobilului Călbază Marcel și soția Călbază Elena. 
Art.3. 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.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul de specialitate. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 
 
 
 
 

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

     
HOTĂRÂREA  

nr. 74   din  29  noiembrie 2018 
 

privind prelungirea contractului de concesiune nr. 662 din 10.03.2005 încheiat între comuna Rîciu 
şi dr. Marc Minadona, medic specialist medicină de familie la „Cabinet Medical Individual Dr. 
Marc Minadona” peste vârsta legală de pensionare, până la data de 31 decembrie 2019 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29 noiembrie 2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
181 din 21.11.2018, 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:  
Cererea nr. 4681/02.11.2018 a doamnei dr. Marc Minadona, medic specialist în medicina de familie 
la “Cabinet Medical Individual Dr. Marc Minadona”,  prin care solicită prelungirea concesiunii 
spaţiului situat în comuna Rîciu str. Gheorghe Şincai nr. 50, judet Mureş, peste vârsta legală de 
pensionare, până la 31 decembrie 2019. 
Contractul de concesiune nr. 662 din 10 martie 2005, precum şi actele adiţionale intocmite ulterior; 
Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu înregistrată de Primăria comunei Rîciu sub nr. 5378 
din 4937/22.11.2018,  
În conformitate cu prevederile: 
Art. 68 din Legea nr. 95/2006 (*republicată*) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
Art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 124 din 29.08.1998 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;  
Art.2 din Hotărârea de Guvern nr. 884 din 03.06.2004 (*actualizata*) privind concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinet medicale;  
Ordinului nr. 946 din 21 iulie 2004  pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune 
încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu 
destinaţia de cabinete medicale; 
În temeiul art. 10, art. 21, art. 36 alin (1) şi (2) lit. “c” şi “d”, alin (5) lit.”a”, alin (6) lit. “a” pct. 3, art . 
45 alin (3) şi art. 115 alin (1) lit. “b” alin (3) si alin (6) din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea, 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1. Se aproba prelungirea contractului de concesiune nr. 662 din 10.03.2005 încheiat între 
comuna Rîciu şi dr. Marc Minadona, medic specialist medicină de familie la „Cabinet Medical 
Individual Dr. Marc Minadona”, peste vârsta legală de pensionare, până la 31 decembrie 2019. 
Art.2. Redeventa anuala va fi cea stabilită prin  Hotărârea nr.58 din 6 decembrie 2013. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Cabinetului Medical Individual Dr. Marc Minadona; 
 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.  75    din 29 noiembrie 2018 
 

 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna 
Rîciu în anul 2019 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 181 din 21 
noiembrie 2018, conform prevederilor art.39, alin.1 si alin.3 din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind administratia publica locala,  ale art.80 din Legea 
nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
Expunerea de motive înregistrată sub nr. 4939/22.11.2018. prezentată de domnul Ioan Vasu primar 
al comunei Rîciu, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019; 
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4939/22.11.2018 prezentat de doamna 
Rîcean Maria, consilier superior în cadrul Biroului financiar contabil şi resurse umane  în cadrul 
Primăriei comunei Rîciu, prin care propune Consiliului Local Rîciu adoptarea unei hotărâri privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, 
republicată (r1); 
Anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Rîciu sub nr. 4534/25.10.2018 și 
încheiat în conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003,  
Art.56, art.120 alin.1, art.121 alin.1-2 și art.139 alin.2 din Constituția României, republicată; 
Art.4 și art.9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 ; 
Art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
Art.20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006; 
Art.1, art.2 alin.1 lit.h, precum și pe cele ale Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Art.344 și altele din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Art.16 alin.2, art.26 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
ulterioare; 



Art.2 alin.2 lit.e din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, din care 
rezultă că rangul Comunei Rîciu este II; 
H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.19 și art.20 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 
Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative; 
Art.1 alin.4, art.8 alin.3 lit.j, art.43 alin.7 și art.44 alin.2 lit.d din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.5 alin.2 lit.k, art.26 alin.1 lit.b-c, alin.3, alin.5 și alin.8 din Legea serviciului de salubrizare a 
localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Art.5-7 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin 
Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică 
nr. 734/480/1003/3727/2015; 
O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Rîciu nr.  71   din  29 noiembrie 2017, privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale în Comuna Rîciu pentru anul 2018; 
Faptul că unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale are la bază dreptul de a institui și de a 
percepe impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea 
activităților stabilite în competența autorităților; 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Rîciu; 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Rîciu; 
În temeiul art.27, art.36 alin.(1), art.36 alin.(2) lit.b), art.36 alin.(4) lit.c), art.36 alin.(9), art. 45 
alin.(2) lit.c) şi art.115 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 stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, impozitele şi taxele locale, respectiv 
amenzile contravenţionale, aplicabile persoanelor fizice şi juridice, pentru anul 2019, astfel cum 
sunt ele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. (1) Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren se majorează cu 10 %, iar împreună cu impozitul 
pe mijloacele de transport, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, se plătesc în două 
rate egale, până la datele de 31 martie 2019 şi 30 septembrie 2019, inclusiv. 



(2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren se plătesc lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni 
din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosință. 
(3) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afişaj 
în scop de reclamă şi publicitate, în cuantum de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la 
primul termen de plată, respectiv 31 martie 2019. 
Art.3. (1) Se stabileşte cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, la 3% aplicată asupra 
valorii serviciilor de reclamă şi publicitate cu excepția TVA. 
(2) Taxa stabilită la alin. (1) se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii urmatoare celei în care a 
intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. 
Art. 4. (1) Se stabileşte cota impozitului pe spectacole la 2% în cazul unui spectacol de teatru, ca de 
exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 
internaţională și la 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus. 
(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii urmatoare celei în care a avut 
loc spectacolul. 
Art. 5. Pentru neachitarea la termenele de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată 
datorate bugetului local al comunei Rîciu, se datorează după aceste termene majorări de întârziere, 
conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare locale. 
Art. 6. Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2019, a impozitului pe clădiri, teren, şi asupra 
mijloacelor de transport datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice şi persoanele 
juridice, se acordă o bonificaţie de 10 %. 
Art. 7.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2019. 
Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul comunei Rîciu prin 
Biroul financiar contabil şi resurse umane. 
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; 
 Trezoreriei Tg.Mureş; 
 AJFP 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.  76  din  29 noiembrie  2018 
 
 

privind aprobarea contractului de delegare a  gestiunii serviciilor pentru activitatea de 
măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice, respectiv activitatea de curațare și 
transportul zăpezii  și menținerea în funcțiune a căilor de circulație pe timp de polei sau de 
îngheț din cadrul serviciului de salubrizare a comunei Rîciu, respectiv atribuirea directă a 
contractului de delegare a gestiunii activităților către SC Servicii Edilitare-Gospodărești Rîciu 
SRL. 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.181 din  
21.11.2018, 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 înregistrată sub nr.4942 din 22.11.2018, prin care Primarul comunei Rîciu-
dl Ioan Vasu propune aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru activitatea 
de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice-parte componentă a serviciului de 
salubrizare a comunei Rîciu, 
Ordinul ANRSC nr.485/18.10.2018 privind eliberarea licențelor clasa 3 societății comerciale 
Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL, nr.4447/18.10.2018, pentru activitatea de măturat, 
spălat, stropire și întreținerea căilor publice și nr.4448/18.10.2018, pentru activitatea de curățare 
și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei 
sau îngheț; 
În temeiul prevederilor art.3 alin (1) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, " prin autonomie locală se 

înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa 
și gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o parte importantă a 

treburilor publice"; 

Ținând cont de prevederile art.1, art.29, alin.6 și 8 din Legea nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, ale art.13 alin.1 din Legea serviciului de salubrizare a 
localităților nr.101/2006, republicată, ale Legii nr.100/2016 privind concesiunile de servicii, cu 



modificările și completările ulterioare, ale HG nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 
lucrări și concesiune de servicii din Legea nr.100/2016; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele, cu modificările și completările 
ulterioare; ale OUG nr.195/2005, privind protecția mediului cu modificările și completările 
ulterioare; ale Ordinului  nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor; ale Ordinului nr. 111 din 9 iulie 2007 privind aprobarea 
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor 
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit d), alin 6 lit. a)pct.14, ale art.45 alin.1 și ale 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 contractului de delegare a  gestiunii serviciilor pentru activitatea de măturat, 
spălat, stropire și întreținere a căilor publice, respectiv activitatea de curațare și  transportul 
zăpezii  și menținerea în funcțiune a căilor de circulație pe timp de polei sau de îngheț din cadrul 
serviciului de salubrizare a comunei Rîciu, respectiv atribuirea directă a contractului de delegare 
a gestiunii activităților către SC Servicii Edilitare-Gospodărești Rîciu SRL. 
Art.2. Se aprobă, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 noiembrie 2018, delegarea 
gestiunii serviciilor menţionate la articolul 1;  
Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini  privind activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere a 
căilor publice respectiv activitatea de curațare și  transportul zăpezii  și menținerea în funcțiune a 
căilor de circulație pe timp de polei sau de îngheț potrivit anexei nr.2 la prezenta 
hotărâre.potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Art.4.Se acordă mandate primarului comunei Rîciu să semneze contractele de delegare în 
numele și pe seama comunei Rîciu. 
Art.5.. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 SC Servicii Edilitare-Gospodărești Rîciu SRL; 
 ANRSC; 
 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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2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  77   din  29 noiembrie 2018 

 
 
privind stabilirea tarifelor la serviciile publice de canalizare și epurare a apelor uzate 
practicate în comuna Rîciu 
 

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.181 
din  21 noiembrie  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: 
Expunerea de motive nr.4944/22.11.2018 a primarului comunei Rîciu privind stabilirea 
tarifelor la serviciile publice de canalizare și epurare a apelor uzate practicate în comuna Rîciu, 
deoarece se intenționează punerea în funcțiune a sistemului de canalizare și a stației de 
epurare; 
Prevederile art.35 alin.(5) din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) privind serviciul 
de alimentare cu apă şi de canalizare*); 
Prevederile art.8 alin.(1) și alin (3) lit. j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 
(**republicată**)serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
Prevederile art.36 alin.(2) lit.c), alin.(7) lit. a) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*)  privind administratia publica locala; 
In temeiul art.45, alin. (6)  art.115 alin (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*)  privind administratia publica locala, Consiliul local al 
comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea, 
 

H O T Ă R Â R E: 
 
Art.1. Se aprobă tarifele  la serviciile publice de canalizare și epurare a apelor uzate practicate 
în comuna Rîciu, după cum urmează: 
Canalizare și Epurare: 
Tarif pentru populație și restul utilizatorilor  lei/mc (fără TVA)-la preț de 3,56 lei. 



Art.2. Tariful la serviciile de canalizare și epurare a apelor uzate în comuna Rîciu vor intra în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2019 și rămân valabile până la primirea  avizului de la A.N.R.S.C. 
București. 
Art.3.Se aprobă contractul de delegare a gestiunii seviciului public de canalizare cu SC Servicii 
Edilitar Gospodărești Rîciu SRL, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.  
Art.4. SC Servicii Edilitar Gospodărești Rîciu SRL, pe baza tarifelor odată stabilite, se va ocupa 
cu încheierea contractelor cu consumatorii  şi încasarea preţului privind  tarifele la canalizare 
și epurare. 
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul 
comunei Rîciu –Vasu Ioan. 
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Servicii Edilitar Gospodărești Rîciu SRL; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 A.N.R.S.C. București; 
 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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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 78  din  29 noiembrie  2018 
 
 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Rîciu 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 29.11.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.181 din  
21.11.2018, 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 dnei Gârbu Eleonora nr. 4363/12.10.2018 prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 
117,43 mp  reprezentând suprafața construită, respectiv suprafața de 2 m lățime pentru acces 
lateral dreapta și în spatele suprafaței construite, suprafețe situate în satul Rîciu, 
Cererea Consumcoop Rîciu nr. 4554/26.10.2018 prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 154 
mp  teren aferent construcțiilor C 2, respectiv suprafața de 259 mp, teren aferent construcțiilor C 
4, suprafețe situate  în satul Rîciu, 
Cererea dlui Călbază Marcel nr. 4578/29.10.2018 prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 70 
mp  reprezentând suprafața construită, suprafață situată în satul Rîciu, 
Expunerea de motive cu nr.4946 din 22.11.2018 a primarului IOAN VASU privind modificarea și 
completarea Hotărârii nr. 61 din  28 septembrie  2018 privind vanzarea unor imobile terenuri din 
domeniul privat al comunei Rîciu,  
Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu, nr.61/2018 privind 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. (1) Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr. 61 din  28 
septembrie  2018 privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu, în 
sensul reducerii suprafeței 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, și vânzarea doar a suprafeței aferente  corpului de construcție  C5 
reprezentând suprafața construită la sol de 464 mp, la care se adaugă suprafața de 75,60 mp 
care constituie distanța față de linia de hotar prevăzută de Codul civil. 
(2).Această reducere de suprafață este necesară pentru a constitui drept de servitute 
Consumcoop Rîciu SC,  dlui Călbază Marcel și dnei Gârbu Eleonora proprietari ai imobilelor din 
imediata apropiere a corpului de construcție C5 în vederea aprovizionării cu cele necesare 
desfășurării activității și amenajării de către instituția noastră a unei parcări. 
Art.2.Celelalte articole rămân ale HCL 61/28 septembrie 2018 rămân neschimbate. 
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. 79 din  29 noiembrie 2018 

 
privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2018“ pentru copiii din 
învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu 
 

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.181 din  21 
noiembrie  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.1574//16.11.2018 a Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu"  prin care solicită 
asigurarea pachetelor cadou pentru preşcolarii şi elevii de pe raza comunei Rîciu; 
Expunerea de motive a Primarului  comunei Rîciu nr.4948 din 22.11.2018, prin care se propune  
alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2018“ pentru copiii din învăţământul 
preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu, 
Avînd în vedere rapoartele de avizare ale: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
-Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ şi familie, muncă şi protectie socială, 
protecţie copii, 
În baza prevederilor: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
În temeiul art.  36 alin. (1), alin (2) lit. „d”, alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.1, coroborat cu art. 45 alin. 
1 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice 
locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 11.000 lei (inclusiv TVA) în vederea organizării „Pomul de 
Crăciun 2018“ pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna 
Rîciu, si pentru organizarea Festivalului de colinde din satul Sinmartinu de Campie (pentru 



asigurarea de cadouri si a unei mese la copiii participanti la festival) de la capitolul “învăţământ”, 
din bugetul local pe 2018,  
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – domnul 
Ioan Vasu 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; 
  Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu"; 
 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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 80   din  29 noiembrie 2018 

 
privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor 
meteorologice specifice  sezonului rece 2018-2019. 

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.181 din  
21 noiembrie  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 Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, nr.13809 SVI din data de 24.09.2018  cu privire la 
iniţierea măsurilor specifice sezonului rece la nivelul unităţii administrativ-teritoriale; 
Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, înregistrată sub nr. 4950 din  22.11.2018 prin 
care se propune aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2018-2019, precum 
şi constituirea comitetului de iarnă; 
În conformitate cu:  
ORDINUL nr. 289 din 17 iunie 2013 (*actualizat*) pentru aprobarea reglementării tehnice 
"Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-
2013; 
Prevederile art.24 lit.b) din OUG nr.21/2004 (*actualizată*) privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; 
În temeiul art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(1) şi art. 61 alin.(2) din 
Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*)  privind Administratia Publica Locala, Consiliul 
local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea, 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
Art.1. Se aprobă Planul  de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor meteorologice 
specifice  sezonului rece 2018-2019, prevăzut în anexele 1, 2, 3,  care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



Art.2.Lucrările prevăzute în Planul de măsuri menţionat se vor executa de către SC Servicii Edilitar-
Gospodăreşti Rîciu SRL, societate la care Consiliul Local Rîciu este acţionar unic. 
Art.3. Se constituie comitetul de iarnă în următoarea componenţă: 
1. Vasu Ioan-Primar 
2. Chertes Ioan-Viceprimar 
3. Dunca Ioan-Secretar 
4. Vincovici Aurelian-Consilier local 
5. Birou Teodora-Director, Gimnaziul de stat Gh.Şincai 
6. Conțiu Avram-Cond. auto 
7. Morariu Leontina-Administrator  
8. Bojan Claudiu-Agent de pază 
9. Vasu Raul-Florin-Consilier local 
10. Ruța Dorel-Cond. auto 
11. Gârbu Gheorghe-Tractorist 
Art.4 Se alocă  din bugetul local suma de 25.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru procurarea de 
materiale antiderapante şi combustibili. 
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 72  din  29 noiembrie 2017. 
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul 
comunei Rîciu –Vasu Ioan. 
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii  de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti SRL Rîciu; 
 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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