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REGISTRU DE EVIDENȚĂ A HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL 

 

 
NR. 

HOT. 
 

 
DATA 

EMITERII 

 
CONȚINUTUL HOTĂRÂRII 

   
OBSERVAȚII 

 
1 

 
12.01.2018 
 

Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru 
perioada ianuarie-martie  2018. 

 

 
2 

 
12.01.2018 
 

Hotărârea privind acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local pe anul 2016, a 
deficitului secţiunii de funcţionare în sumă de 22.366,10 lei la 31.12.2017. 

 

 
3 

 
12.01.2018 
 

Hotărârea privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 31 
decembrie 2017, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2018. 

 

 
4 

 
12.01.2018 
 

Hotărârea privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru  anul şcolar 2018-2019, de pe raza comunei Rîciu. 

 

 
5 

 
12.01.2018 
 

Hotărârea privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, 
proprietatea privată a comunei Rîciu. 

 

 
6 

 
12.01.2018 
 

Hotărârea privind taxele pentru serviciile prestate de Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţa Persoanelor Rîciu pentru anul 2018. 

 

 
7 

 
12.01.2018 

Hotărârea 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 sfârşitul anului 2018. 
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NR. 

HOT. 
 

 
DATA 

EMITERII 

 
CONȚINUTUL HOTĂRÂRII 

   
OBSERVAȚII 

 
8 

 
15.02.2018 
 

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință, pentru şedințele Consiliului Local al 
comunei Rîciu din luna februarie 2018. 

3529/23.02.2018 

9 15.02.2018 Hotărârea privind aprobarea bugetului local al comunei Rîciu şi a  angajamentelor legale 
pe anul 2018. 

3529/23.02.2018 

10 15.02.2018 Hotărârea privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Rîciu 
pentru anul 2018. 

3529/23.02.2018 

11 15.02.2018 Hotărârea privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2018. 
 

3529/23.02.2018 

12 15.02.2018 Hotărârea privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, 
ce vor fi  executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  

3529/23.02.2018 

13 15.02.2018 Hotărârea privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RICIU SRL, pentru anul 2018.  

3529/23.02.2018 

14 15.02.2018 Hotărârea privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC SERVICII EDILITARE-
PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL, pe anul 2018.  

3529/23.02.2018 

15 15.02.2018 Hotărârea pentru aprobarea actului adiţional nr.5  la contractul de prestări servicii 
privind asigurarea pazei, nr.2166/12.05.2014, aprobat prin Hotărârea nr. 37 din 26 iunie  
2014. 
 

3529/23.02.2018 

 

           



Page | 4 
 

 
NR. 

HOT. 
 

 
DATA 

EMITERII 

 
CONȚINUTUL HOTĂRÂRII 

   
OBSERVAȚII 

16 29.03.2018 Hotărârea privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la 
sfârşitul anului 2017 a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei 
Rîciu.  

5936/04.04.2018 

17 29.03.2018 Hotărârea privind numirea în calitate de diriginte de şantier pentru realizarea investiei publice: 
Modernizare, Renovare și Dotare Casa de Cultura “VASILE CONȚIU”, comuna Rîciu, jud. Mureș ”, 
în persoana dlui Drăguț Mircea Dorel,  conform Contractului de finantare, nr. C 
0760CN0003157280021/15.09.2016 incheiat cu  AFIR Alba Iulia.          

5936/04.04.2018 

18 29.03.2018 Hotărârea privind aprobarea RAPORTULUI DE EVALUARE a performanţelor profesionale pe anul 
2017 a  secretarului  unităţii administrativ-teritoriale comuna Rîciu.    

5936/04.04.2018 

19 29.03.2018 Hotărârea privind aprobarea CONVENȚIEI DE COOPERARE pentru aplicarea Proiectului de interes 
public   "POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT" încheiată între Consiliul 
Local Rîciu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş. 

5936/04.04.2018 

20 29.03.2018 Hotărârea privind modificarea și completarea Hotărârii nr.11 din 28.02.2014 privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu. 

5936/04.04.2018 

21 29.03.2018 Hotărârea privind modificarea și completarea Hotărârii nr.15 din 18 februarie 2016 privind  
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Rîciu, prin 
transferul activității Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Rîciu, care 
funcționează în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai". 

5936/04.04.2018 

22 29.03.2018 Hotărârea privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018 
al comunei Rîciu. 

5936/04.04.2018 

23 29.03.2018 Hotărârea privind aprobarea lucrării de investiție "Racordarea sistemului de alimentare cu apă 
Ulieș la conducta nouă de aducțiune Voiniceni-Sărmaș" finanțată de SC Compania Aquaserv SA 
Tg.Mureș. 

5936/04.04.2018 

24 29.03.2018 Hotărârea privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului 
Belean Vasile şi vacantarea mandatului de consilier local.  

5936/04.04.2018 

25 29.03.2018 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. 5936/04.04.2018 
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NR. 

HOT. 
 

 
DATA 

EMITERII 

 
CONȚINUTUL HOTĂRÂRII 

   
OBSERVAȚII 

26 23.04.2018 Hotărârea privind  aprobarea  delegării gestiunii unor bunuri din domeniul public aferente sistemului  de 
alimentare cu apă a comunei Rîciu, respectiv bazinul de apă din satul Ulieș, către operatorul SC Compania 
Aquaserv SA.  

2170/26.04.2018 

27 30.05.2018 Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local Rîciu, pentru perioada mai-iunie 
2018. 

2676/04.06.2018 

28 30.05.2018 Hotărârea privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al comunei Rîciu, al dlui  
Bungărdean Octavian, primul supleant înscris pe lista de candidaţi ai Partidului Național Liberal şi 
modificarea componenţei unei comisii de specialitate. 

2676/04.06.2018 

29 30.05.2018 Hotărârea înscrierea provizorie  în Cartea Funciară  a comunei Rîciu a unor imobile situate în extravilan 
(Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive, suprafaţele de teren rezervă şi suprafeţele de 
teren care urmează să fie puse în posesie) pe proprietar comuna Rîciu, conform lucrărilor de înregistrare 
sistematică. 

2676/04.06.2018 

30 30.05.2018 Hotărârea privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2018. 2676/04.06.2018 

31 30.05.2018 Hotărârea pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale și măsurile propuse pentru 
realizarea programelor sociale pentru anul 2018,  furnizate de Compartimentul de asistență socială din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rîciu, județul Mureș. 

2676/04.06.2018 

32 30.05.2018 Hotărârea privind înșușirea Raportului de evaluare a terenului în suprafaţa de 400 mp, proprietatea privată 
a comunei Rîciu, identificat cu nr. cadastral 50998 și aprobarea vânzării directe cu drept de preemțiune 
proprietarului clădirii. 

2676/04.06.2018 

33 30.05.2018 Hotărârea privind vânzarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al 
comunei Rîciu. 

2676/04.06.2018 

34 30.05.2018 Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investitie „ Amenajare 
terenuri de sport in cadrul Școlii Gimnaziale  „Gheorghe Șincai" Rîciu și Școlii Gimnaziale „Vasile Oprea" 
Sînmartinu de Câmpie. 

2676/04.06.2018 

35 30.05.2018 Hotărârea privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2017 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU 
SRL. 

5936/04.04.2018 

36 30.05.2018 Hotărârea privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2017, la SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE 
RICIU SRL. 

5936/04.04.2018 

37 30.05.2018 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. 5936/04.04.2018 
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NR. 

HOT. 
 

 
DATA 

EMITERII 

 
CONȚINUTUL HOTĂRÂRII 

   
OBSERVAȚII 

38 29.06.2018 Hotărârea nr.38 din 29.06.2018  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local Rîciu, pentru perioada 
iunie-august 2018. 

3095/05.07.2018 

39 29.06.2018 Hotărârea nr.39 din 29.06.2018  privind rectificarea bugetului local. 3095/05.07.2018 

40 29.06.2018 Hotărârea nr.40 din 29.06.2018  privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Primăria  comunei Rîciu şi 
Asociaţia pentru dezvoltare şi cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), în scopul realizării în parteneriat a Festivalului 
Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a VII-a Rîciu, ce se va desfăşura  
în perioada 18-20 iulie 2018. 

3095/05.07.2018 

41 29.06.2018 Hotărârea nr.41 din 29.06.2018  privind înscrierea în CF a dreptului de proprietate privată  asupra imobilului- teren 
intravilan în suprafață totală de 5473 mp, categorie de folosință drum,  situat în comuna Rîciu, ce face obiectul 
renunțării la dreptul de proprietate de către Membrii Societății Agricole "Vatra" din localitatea Rîciu, prin declarația de 
renunțare autentificată notarial sub nr.215/11.06.2018. 

3095/05.07.2018 

42 29.06.2018 Hotărârea nr.42 din 29.06.2018  privind solicitarea scrisorii de garanție de restituire a avansului în favoarea AFIR de la 
Fondul de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul 
„SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ COPII, COMUNA RÎCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în cadrul 
PNDR, sub-măsura 7.2. 

3095/05.07.2018 

43 29.06.2018 Hotărârea nr.43 din 29.06.2018  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 7 din 31 ianuarie 
2014 privind numirea unei comisiei permanente pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor executate de către 
Societatea cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”. 

3095/05.07.2018 

44 29.06.2018 Hotărârea nr.44 din 29.06.2018 privind dezmembrarea și însușirea Documentatiei cadastrale de dezmembrare  a 
imobilului situat în localitatea Rîciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 87, jud.Mureș, identificat în CF nr. 50968. 

3095/05.07.2018 

45 29.06.2018 Hotărârea nr.45 din 29.06.2018 privind dezmembrarea și însușirea Documentatiei cadastrale de dezmembrare  a 
imobilului situat în localitatea Rîciu, identificat în CF nr. 50123. 

3095/05.07.2018 

46 29.06.2018 Hotărârea nr.46 din 29.06.2018  privind înscrierea provizorie în CF, până la publicarea în Monitorul Oficial, a unor 
drumuri aparținând domeniului public al comunei Rîciu. 

3095/05.07.2018 

47 29.06.2018 Hotărârea nr.47 din 29.06.2018  privind rezilierea contractului de concesiune din data de 19.07.2001 încheiat între 
Primăria comunei Rîciu şi Organizația Religioasă Martorii lui Iehova. 

3095/05.07.2018 

48 29.06.2018 Hotărârea nr.48 din 29.06.2018  privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 29/2018 privind înscrierea 
provizorie în Cartea Funciară  a comunei Rîciu a unor imobile situate în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, 
terenuri neproductive, suprafaţele de teren rezervă şi suprafeţele de teren care urmează să fie puse în posesie) pe 
proprietar comuna Rîciu, conform lucrărilor de înregistrare sistematică,  în sensul indicării tuturor temeiurilor juridice. 
 

3095/05.07.2018 

49 17.07.2018 Hotărârea nr.49 din 17.07.2018  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Rîciu, 
nr.13/29.03.2013 privind aprobare ACT CONSTITUTIV  al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – 
GOSPODĂREŞTI RÎCIU” 

3269/23.07.2018 
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NR. 

HOT. 
 

 
DATA 

EMITERII 

 
CONȚINUTUL HOTĂRÂRII 

   
OBSERVAȚII 

50 30.08.2018 Hotărârea nr.50 din 30.08.2018  pentru aprobarea completării și actualizării Regulamentului privind 
Organizarea și Funcţionarea SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR   AL 
COMUNEI RÎCIU. 

3894/06.09.2018 

51 30.08.2018 Hotărârea nr.51 din 30.08.2018  privind rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII 
EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU SRL, pentru anul 2018. 

3894/06.09.2018 

52 30.08.2018 Hotărârea nr.52 din 30.08.2018  privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII 
EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, pentru anul 2018.  

3894/06.09.2018 

53 30.08.2018 Hotărârea nr.53 din 30.08.2018  privind modificarea HCL nr.6/12.01.2018 privind taxele pentru serviciile 
prestate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Rîciu pentru anul 2018. 

3894/06.09.2018 

54 30.08.2018 Hotărârea nr.54 din 30.08.2018  privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei 
Rîciu. 

3894/06.09.2018 

55 30.08.2018 Hotărârea nr.55 din 30.08.2018  privind trecerea din domeniul public al Statului Român în domeniul public 
al comunei Rîciu, județul Mureș a unui teren în suprafață de 6.540 mp reprezentând curți construcții. 

3894/06.09.2018 

56 30.08.2018 Hotărârea nr.56 din 30.08.2018  privind aprobarea radierii din CF Rîciu 50187, Partea III, a înscrierilor  
privind dezmembrămintele deptului de proprietate,  drepturi reale de garanție și sarcini – întabulare și 
drept de administrare nr.cad.50187-C2 și nr.cad. 50187-C3 notat în favoarea comunei Rîciu, pentru 
imobilul situat în comuna Rîciu, nr.53-55 şi notarea dreptului de proprietate pentru Consumcoop Rîciu.  

3894/06.09.2018 

57 30.08.2018 Hotărârea nr.57 din 30.08.2018  pentru modificarea Hotărârii nr. 44  din  29 iunie  2018 privind 
dezmembrarea și însușirea Documentatiei cadastrale de dezmembrare  a imobilului situat în localitatea 
Rîciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 87, jud.Mureș, identificat în CF nr. 50968, înscris în baza HCL 22/2016 în 
sensul radierii înscrierii provizorii efectuate în cartea funciară nr.51074 (înscrierii provizorie, drept de 
proprietate, comuna Rîciu, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1, a suprafeței de teren de 261 mp) 

3894/06.09.2018 

58 28.09.2018 Hotărârea nr.58 din 28.09.2018  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local Rîciu, pentru 
perioada septembrie-noiembrie 2018. 

4287/05.10.2018 

59 28.09.2018 Hotărârea nr.59 din 28.09.2018  privind rectificarea bugetului local. 4287/05.10.2018 
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NR. 

HOT. 
 

 
DATA 

EMITERII 

 
CONȚINUTUL HOTĂRÂRII 

   
OBSERVAȚII 

60 28.09.2018 Hotărârea nr.60 din 28.09.2018  privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local şi a  
reprezentantului primarului în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai 
Rîciu", în anul şcolar 2018-2019. 

4287/05.10.2018 

61 28.09.2018 Hotărârea nr.61 din 28.09.2018  privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al 
comunei Rîciu. 

4287/05.10.2018 

62 28.09.2018 Hotărârea nr.62 din 28.09.2018  privind acordarea accesului mijloacelor de transport marfă la 
rampa de descărcare și accesul clienților pentru intrarea în magazin și spațiul pentru evenimente 
în favoarea SC Subtranscon SRL. 

4287/05.10.2018 

63 28.09.2018 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. 

4287/05.10.2018 

64 28.09.2018 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. 

4287/05.10.2018 

65 28.09.2018 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. 

4287/05.10.2018 

66 28.09.2018 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. 

4287/05.10.2018 

67 28.09.2018 Hotărârea nr.67 din 28.09.2018 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”.   

4287/05.10.2018 
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NR. 

HOT. 
 

 
DATA 

EMITERII 

 
CONȚINUTUL HOTĂRÂRII 

   
OBSERVAȚII 

68 10.10.2018 Hotărârea nr.68 din 10.10.2018  privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea 
gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de 
deşeuri, și operarea stației de transfer Rîciu, componente ale serviciului de salubrizare 
din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul 
Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna Rîciu din zona 7 Rîciu. 

 

69 29.11.2018 Hotărârea nr.69 din 29.11.2018  privind privind rectificarea bugetului local. 5202/10.12.2018 

70 29.11.2018 Hotărârea nr.70 din 29.11.2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al 
„Planului Urbanistic General“ pentru  cele 15 localităţi componente ale comunei Rîciu. 

5202/10.12.2018 

71 29.11.2018 Hotărârea nr.71 din 29.11.2018 privind retragerea dreptului de folosință a terenului 
atribuit în baza Legii nr.15/2003. 

5202/10.12.2018 

72 29.11.2018 Hotărârea nr.72 din 28.09.2018 29.11.2018 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. 

5202/10.12.2018 

73 29.11.2018 Hotărârea nr.73 din 29.11.2018 privind vânzarea unor suprafețe de teren din domeniul 
privat al comunei Rîciu. 

5202/10.12.2018 

74 29.11.2018 Hotărârea nr.74 din 29.11.2018 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. 

5202/10.12.2018 

75 29.11.2018 Hotărârea nr.74 din 29.11.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de 
persoanele fizice şi juridice din comuna Rîciu în anul 2019. 

5202/10.12.2018 
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NR. 

HOT. 
 

 
DATA 

EMITERII 

 
CONȚINUTUL HOTĂRÂRII 

   
OBSERVAȚII 

76 29.11.2018 Hotărârea nr. 76 din 29.11.2018 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. 

5202/10.12.2018 

77 29.11.2018 Hotărârea nr. 77 din 29.11.2018 privind stabilirea tarifelor la seviciile publice de canalizare și epurare a 
apelor uzate practicate în comuna Rîciu. 

5202/10.12.2018 

78 29.11.2018 Hotărârea nr. 78 din 29.11.2018 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. 

5202/10.12.2018 

79 29.11.2018 Hotărârea nr. 79 din 29.11.2018 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. 

5202/10.12.2018 

80 29.11.2018 Hotărârea nr.64 din 28.09.2018  80 din 29.11.2018 privind aprobarea Planului  de măsuri pentru 
prevenirea şi  combaterea fenomenelor  meteorologice specifice  sezonului rece 2018-2019. 

5202/10.12.2018 

81 28.12.2018 Hotărârea nr.81 din 28.12.2018 privind alegerea președintelui de ședință al  Consiliului Local Râciu, pentru 
perioada decembrie 2018-februarie 2019. 

41/04.01.2019   

82 28.12.2018 Hotărârea nr.82 din 28.12.2018 privind rectificarea bugetului local. 41/04.01.2019 

83 28.12.2018 Hotărârea nr.83 din 28.12.2018 privind transformarea a două posturi din statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Râciu, în vederea promovării unor funcţionari publici de execuţie în grad 
profesional imediat superior, urmare a raportului final al comisiei de examinare. 

41/04.01.2019 

84 28.12.2018 Hotărârea nr.84 din 28.12.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de canalizare și epurare a apelor 
uzate prin atribuire directă catre S.C  Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL. 

41/04.01.2019 

85 28.12.2018 Hotărârea nr.85 din 28.12.2018 privind însușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra 
imobilului teren intravilan-categoria de folosință arabil reprezentâd drum de acces în suprafață totală de 
362 mp, sub A.1, nr. Cad.51301, de sub B2.1 înscris în Cartea Funciară nr.51301/Râciu a dlui  Vasu Ioan și 
aprobarea preluării acestuia în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Râciu. 
 

41/04.01.2019 

 

 


