
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
coMLrNA RI$CA
CONSILIUL LOCAL

uorAnAnBaNn.r
din 08.01.2018

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului
sectiunii de dezvoltare si a deficitului bugetului l,ocal (sursa A)

Consiliul Local al comunei Rigca, judetrul Cluj, intrunit in gedin(a extraordinar6 din
08.01 .2018.

Analizdnd:
- proiectul de hotlrdre privind aprobarea utilizarii excedentului pentru acoperirea

secliunii de dezvoltarc la sf6rgitul anului 2017, precr.rm qi raportul compartimentului de
specialitate nr. 17 din 03.01 .2018 ;

Avdnd in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al
comunei Rigca;

- Timnd cont de prevederile art 6 alin (9) din Legea 53/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ,

In conformitate cu prevederile art 58, alin. (l), lit.c din Legea nr.27312006 privind
finanlele publice locale, cu modificirile qi compleiarile ulterioari, ordinul Ministerului
Finantelor Publice nt. 3244 /2017 si Ordinul Ministerului Finantelor publice nr. 33 15/2017
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exerciliului bugetar pe anul2OlT .

In bazaptevederilo art.36 alin.2.litera "b" si alin. 4.litera"a', din-Legeanr.2l5/2001
privind administrafia publicl localS, republicata, cu modificarile gi completarile irlterioare.

Fiind indeplinite prevederile cuprinse in art. 45 ain 1.g", nr.2l5/2001 privind
administra(ia publicd localS, republicata, cu modificarile gi completarile-ulterioare

HOTARASTE;

Art.l. Se aprobd acoperirea definitiva a deficitului bugetar al anului 2Ol7 al sectiunii de
dezvoltare ( sursa A) din excedentul bugetului local in srrna de g4.136,17 lei

Art.2. Se aproba reintregirea excedentului anului 2017 al sectiunii de dezvoltare (sursa
A) in suma de 84.137 lei.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirdri se incredinleazdprimarul comunei
Rigca si Compartimentul contabilitate .

Art. 4. Prczenta se afiqaz[ gi se comunicd - Institu[iei Prefectului - jude{ului Cluj,
Directiei Generale a Finantelor Publice Cluj, Trezoreriei Huedin, primarului Comunei Rigca gi
compartimentului contabi I itate.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Badiu Gavril
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-Total consilieri locali : g :

-Consilieri locali prezenli: 8
-Voturi "PENTRU": 8
-Voturi "IMPOTRIVA":0
-"ABTINERI" : 0

CONTRASEMNEAZA;
SECRETAR

Vddan Mafia
4/-
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uurylul\A rilDLA
CONSILIUL LOCAL

norARARra,Nr.z
din 31.01.2018

privind alegerea pre;edintelui de qedin{[

Consiliul local al comunei Riqca, judlul Cluj, intrunit in qedinld ordinard la data de

31.0i.2018. '
AvAnd in vedere propunerea cu privire la alegerea presedintelui de qedinfa;

Ydzdnd prevederile art. 35 din Legea 201512001privind administratia publicd locald,

republicatd, precum si prevederile art. 9 din O.G. nr.3512002 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare ;i funclionare a consiliilor locale.

In temeiul art. 45, din Legea nr.21512001 a administra{iei publice locale republicatd cu

completarile qi modificdrile ulterioare,

I

HOTARA$TE:

Art. 1. Se alege preEedinte de Eedinld domnul Vdsar Ioan, pe o perioada de 3 luni.
Art.2. Preqedintele de Eedin!6 va indeplini atribu{iile prevazute de Legea 2015/2001

privind administratia publica locald gi O.G. nr.3512002 pentru aprobarea Regulamentului
cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale.

Art. 3. Prczentahotdr6re se comunicd: Instituliei Prefectului - Judetul Cluj, Primarului
comunei Rigca Ei domnului Vdsar Ioan.

PRE$EDINTP, DE $EDINTA,
Ioan

Contrasemneza,
Secretar

yddayytzP
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Total consilieri - 9

Consilieri prezen\r - 9
Voturi pentru - 8
Abtineri 1

Impotriva -0



ROMANIA

JUDETUL CLUJ

coMUNA nigc.L

CONSILIUL LOCAL

IrorARAnrl N..s

din 31.01.2018

privindprogramuleconomico.socialalcomuneiRiqcapeanul20l8

ConsiliulLocalalcomuneiRiEca,judeplCluj,intrunitinqedinldordinardladatade
31.01.2018

Av6nd in vedere - raportul privind stare economica qi sociala a comunei Riqca si proiectul de

hotdrare privind p.og.urr,,l economico-social a comunei pe anul 2018'

'-
Raportul de avizareal comisiilor de specialitae din cadrul consiliului local al comunei Rigca;

in conformitate cu prevederilo r art.36 alin.4 lit. e, din Legea2l5l200l privind

administralia pubricd locard,repubri.uta Ei fr"u.a.rit" ordonanta di Urgenta nr. z8l 2013 privind

aprobarea irogramului National de dezvoltare locala;

in temeiul prevederilo r ari.36(1) alin.2 (6) 16 ,Legeazr5r2oor privind administratia publicd

locald,republicatd :

HOTARASTE

Art.l. Se aprobd derularea in cursul anului 2018 a urmatoarelor activitatii; - proiect

de,,Modemizare drumuri comunale si ulite comuna Risca", proiect de-Modernizare si constructie

Baza Sportivd Ei de Agremant pentru.opii ti,ir"ret-, infintarea unui Centru de colectare 'depozitare

sortare qi comercia rizarea regumelo, qi'; fru.teror de padure, continuarea proiectului extindere si

reabilitare alimentare cu apd comuna Riqca, sprijinirea lacaselor de cult din cadrul comunei'

intrelinere qi reparatii .u*in" culturale, spri.iiritl" activit6lii de invafdmint din cadrul comunei'

alocarea de sume ,r"""rur" tuturor activiiiliior culturale si sportive, inceperea.demersurilor pentru

demolarea Scolii din catunul RiEca de Sus, lucrari de renovare si intretinere a institutiilor din cadrul

comunei, urgentarea demersurilor de inscriere in carteafunciard a imobilelor din domeniului public

al comunei ,ftnalizarealucrSrilor Plnului urbanistic General al comuna RiEca si a Planului

Urbanistic Zonal din Statiunea Fintinele'

Termen anul 201 8, rdsPunde:

Conducerea primariei comunei Risca'

Art.2.in vederea realizdride venituri mai mari la bugetul local.se v- a urmdri identificarea

tuturor terenurilor qi cladirilor delinute de persoane cafe n' u:u domiciliu pe razacomunei Rigca qi

impunerea lor conform Codului Fiscal, incasarea tuturor restan(elor la acest capitol

Termen 01.04.201 8, rdsPunde:

-,-.--1 ^^.^+;Lil



Art. 3. Se va urmdri sprijinirea micilor intreprinz6tori particulari in organ\zareacursurilor de

calificare in domeniul turismului qi agroturismului in vederea-desfEqurdrii activitalii de agro-turism'

Termen 1 5.08.20 1 S.r6sPunde:

Conducerea Primarier

Art. 4. Se v-a urmari executarea lucrarilor stabilite prin programul de gospodarire a comunel

pe fiecare sat gi cdtun in Parte.

Termen anul 201 8, rdsPunde:

Primarul,viceprimarul qi consilierii pe sate'

ritmul de lucru al Comisiei de aplicare a legiilor fondului funciar

pentru eliberarea Titlurilor de Proprietate'
Art. 5. Se va intensifica

pentru intocmirea documentatiei

Termen anul 2018, rdsPunde:

Comisia locala de fond funciar'

Art.7.pentru realizarcaprogramului activitdlilor cultural-artistice qi sportive ce se vor desf[qura

in cursul anului20lg se v-a "r.*i 
inplicarea tuturor responsabililor instituliilor din cadrul comunei'

Termen anul 201 8,rdsPunde:

Primarul,viceprimarul, consilieri pe sate'

Art.g. Se vor organizaadundri cetiteneqti pe sate qi cdtune pentru informarea cetdtenilor cu

privire la: legislatia nouaparuta, accesarea-proiectelor, principalele probleme legate de buna

desfrgurare a activitatii executivului a consiliului cdt qi problemele apdrute la nivelul fiecdrui sat 9i

cdtun.

Termen anul 20 1 8,rdsPunde:

Primarul ,viceprimarul qi consilierii pe sate'

Art.9. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri se incredinteazd:

conducerea primariei comunei Riqca, consilierii si responsabilii compartimentelor din aparatul de

specialitate a primarului.

CONTRASEMNEZA,

SECRETAR

Total consilieri - 9

Consilieri prezenti

Voturi pentru - 9
Abtineri -0
Impotriva -0
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ

coMUNEl RI$CA
CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea refelei gcolare a unitililor de invi[imint preuniversitar

pentru anul gcolar 2018.201g,de pe raza comunei Rigca , judeful Cluj.

consiliul Locaal al comunei Rigca, intrunit in gedin[d ordinard in data de 31.01 .2018',

Avand in vedere:

- adresa nr.1362g12017 de la Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, avizul conform nr.1370016f12017;

- proiectul de hotarare initiat de Petre Teodor, p.primarul comunei Rigca;

- referatul de aprobare alcompartimentului de specialitate;

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Rigca;

- prevederile Legii nr. 112011a educa(iei nalionale

- prevederile art56 atin 6lit, a pct. 1 ale Legii nr.21512001a adm.inistralieipublice locale, republicatS,

in temeiulart,45. alin.2 din Legea nr.21St2001republicatd giactualizatl a administra[iei publice locale

I 
HoTARA$TE

Art.l. Se aprobd releaua gcolara a unitililor de invildmdnt preuniversitar pentru anulgcolar 2018-2019 ,de pe

raza comunei Rigca, jude[ul Cluj, dupa cum urmeaza:

Unitate de invatdmint Tip unitate

1 $CoALA GilMNAZIALA RI$CA,

Comuna Rigca

Personalitate juridica

1 gconrn PnIMARA PLE$,

Comuna Risca

Structura invatamant

Art. 2. cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotdrAri se incredin[eazd primarul comunei 9i director

Scoald.
Art.3. prezenta hotdrare se comunicd lnstituliei PrefectuluiJudetului Cluj, primaruluicomunei Rigca, $colii Rigca

gi lnspectoratului $colar Jude[ean Cluj.

- Total consilieri locali in func[ie = 9

- Consilieri locali Prezenli = 9

- Voturi"PENTRU": I
- Voturi"IMPOTRIVA": 0

.,,ABTINERI":O

ContrasemneazS:

Secretar,
vaaf)aria

ru-

din 31.01.2018



I(UIYIAI\IA
JUDETUL CI,UJ
COMUNA RI$CA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.5
din 31.01.2018

privind aprobarea planului de acfiuni sau de lucrari de interes local, pentru persoanele majore,
apte de muncI, beneficiare a prevederilor Legii nr. 416/2001, modificati gi completatl cu H.G.
55912017 pentru modificarea gi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim grantat
precum pi pentru modificarea Legii nr.27712010 privind aloca{ia pentru sustinerea farniliei

Consiliul local al comunei Riqca, intrunit in gedinJa ordinara din data de 31.01.2018.
Examindnd proiectul de hot6rdre initiat de domnul Petre Teodor, privind aprobarea planului de

acfiuni sau de lucrari de interes local pentru repafiizarea orelor de munc[ la persoanele apte de muncd qi
limita veniturilor potenliale provenite din valorificarea bunurilor ce depagesc cantitativ categoria bunurilor
considerate de stricti necesitate;

Avand in vedere prevederile:
- 'H.G. 

559/04.08.201 7 privind completarea si aprobarea normelor metodoligice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim grantat;

- art. 6 alin (6) si (7) din 41612001- privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare

- referatul compartimentului de specialitate prin care se propune aprobarea
raportul de avizare a Comisiei de specialitate a consiliului local;

Potrivit dispoziliunilor art.36 alin.2litera d) , alin 6 lit. a, pct. 2 ale art.45 din Legea nr.Zl5DOAl
privind administralia publici locald cu completarile si modificarie ulterioare,

HorAnAgrE:
Art. 1. Se aprobd ,,Planul de acliuni sau de lucrari de interes local ce vor fi executate de catre

beneficiarii de ajutor social in anul 2018, potrivit anexei care face parte integrantd din prezentahotdrdre.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri se incredin!eazd compartimentul

de asisten![ social6 si viceprimarul comunbi.
Art.3. Prezenta se va afiga gi se va comunica: Institutiei Prefectului - judetului Cluj, Primarului

Comunei Rigca, Compartimentului de asistenti social5 si viceprimarului.

" 
""t'-'""''l-. \ \

PRE$EDINTE DE $EDTNfA;.t ! .-.: Contrasemneazd,

-Total consilieri locali :9
-Consilieri locali prezen{i:
-Voturi "PENTRU":
-Voturi "IMPOTRIVA": 0
-"ABTINERI" : 0



ROMANIA
JUDETUL CI,UJ
COMUNA RI$CA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.6
din 31.01.2018

privind aprobare documentafie pentru Plan Urbanistic de Detaliu,
pentru comstruire casi de vacanta Sp-P+E , - Zona de turism Fantanele .

Consiliul Local al comunei Rigca, judelul Cluj, intrunit in gedin{a ordinarl din data de

31 .01.20 r 8;

Examindnd cererea inregistrate sub nr. 38A3/27.12.2017, a domnului Gabor Dumitru, prin

care solicit-d aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- comstruire casa de vacanta D+P+M, - Zona de

turism Fantanele, Peninsula, Parcela P 414 - Decantor II .

Referatul de aprobare nr. 188/19.01.2018, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic

de Detaliu.
Avizul nr.55/28.09.2017 a Consiliului Judetean Cluj;

'- Avizul favorabil al Comisie de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale,

buget-finante, administrareadomeniului public aiprivat al comunei, agriculturd, gospodarie comunall,

proteclia mediului, servicii qi come( din cadrul ConsiliuluiLocal Rigca'

Refindnd prevederile Legii urbanismului gi amenajerii teritoriului nr.350/2001,cu modifcarile si

completarile ulterioare.
in temeiul prevederilor art.36,pct. 5. lit.c si art.45 pct.21it. e qi art. 115, pct.l, lit b din Legea

nr.2l5l2OOl privind administrafia publicd locald,republicata, cu completarie si modificarile ulterioare,

HorAnA$rE:

Art. 1. 1). Se aprob[ documenta{ia pentru Planul Urbanistic de Detaliu - Comstruire casd

de vacanta D+P+M, - Zona turisticd Fdntdnele
2). Terenul este situat in intravilanul satului Rigca, Fantanele, Decantor II, parcela 414

- POT maxim propus 22o , C.U.T. maxim 0,6.
Art. 2. Cu ducerea la indeplini re a prezentei hotirdri se incredinl eazd primarul comunei 9i

compartimentul urbanism.
Art. 3. Prezenta se afigaz[ qi se comunicd - Institufiei Prefectului - judelului Cluj, Primarului

comunei Rigca si domnului Gabor Dumitru.

PRE$EDI DE $EDINTA, ;:t'
V

-Total consilieri
-Consilieri locali prezenfi= 9
-Voturi "PENTRU": 9
-Voturi "IMPOTRIVA": 0
J'ABTINERI": O

CONTRASEMNEAZA



ROMANIA
JUDETUL CLUJ
coMUNA nigca
coNSrLruL LocAL nigca

HOTARAREANT.T
din 31.01.2018

privind inchirierea unor spafii cu alta destinatie
decat cea de Iocuin(e

Consiliul Local al Comunei Rigca , judetul Cluj, ?ntrunit in gedinfa ordinara din
31.01.2018;

Avand in vedere:
- proiectul de hotarare de aprobare a inchirierii spaliului cu altd destinalie decdt cea

locuinta;
- cererea'donxrului Bodea Paul George inregistratd sub nr. 154 din 16.01 .20t8,prin care se

solicitd inchiriere spaliului din imobilul situat la adresa Marcesti, nr.34;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
In conformitate cu prevederile art. 14, art.15, art. 16 din Legea nr. 21312013 privind

biinurile proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.36. alin.(2; [t.,'
c" zt) , art 45 qi art.46 din Legea nr.21512001 a administra{iei publice locale, republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, propun spre aprobare urmatorul:

HOrAnagrE:
Art.l. Se aprobd inchirierea spaliului din imobilul situate la adresa, Marcesti, r;y.34.
Art.2. Spafiul face parte din domeniul public al comunei Rriqca.
Art.3. Tariful stabilit in suma de 1 leu/mp.iluna, constituiebaza de pornire la licitatie

pentru inchirierea spatiilor..
Art.4. Licitaliea se va face prin procedura "LICITATIE PUBLICA FARA

PRECALIFICARE CU OFERTA PNNq STRIGARE"
Art.S. Se aproba pasul licitaliei ?n procent de l\oh din pretul de pomire.
Art.6. se aproba caietul de sarcini elaborat pentru aceastd licitalie.
Art.7. Se aproba preful caietului de sarcini in valoare de 10 lei, garanfia de participare in

procent de r0o/o din chiria anuala gi taxa de participare in valoare de 10 lei.
Art.8. Cu punerea in aplicare a prezentei se incredinleazd comisia de adjudecare a

ofertelor.
Art.g. Prezenta hotarare se comunic.4,-fngtitutiei Prefectului-Judelul Cluj, Primarului

PRESEDINTE DE SEDINT.I;
Vasar Ioan Contrasemneazd,

-Total consilieri locali in funclie:9
-Consilieri locali prezenli = 9
-Voturi "PENTRU": 9
-Voturi"IMPOTRIVA": 0

arta



1. Abrudan Alin Florin solicita executivului sa se implice in identificarea si demararea
procedurii de inchiriere a acestei suprafete daca exista teren liber in aceasta zona.

2.Trenca Octavian- medic veterinar, iformeaza consilieriicu faptul ca efectivele de bovine
sunt in scadere datorita faptului ca populatia este imbatranita si ar fi necesar luarea unor masuri de

atragere a tinerilor in localitate, mai arata ca actiunile sanitar-veterinare au fost efectuate in anul
2017.

Propune ca pe viitor executivul sa se impli mai mult prin atragerea de investitori,
promovarea agro-turismului , amenajarca de statii pentru scolari si dotaerea acestora cu banci si mese,

aplasarea in fiecare localitate a unor panouri de afisaj.
Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta , declara inchise lucrarile sedintei.
Drep pentru care s-a incheiat prezentul process verbal..

PRESEDIiITE DE SEDINTA,
VQg^{r loan

,l

iYl

Contrasemneza,
Secretar

Vadn Maria

"r/ 
,u

.u



ROMANNA
JUDETUL CLU.}
COMUNA RI$CA
CONSILIUL LOCAL AL
coMUNEr RI$CA

HOTARAREANR. s

din 09.02.2018

privind asigurarea ordinii Ei linigtii publice pe razil comunei Rigca

Consiliul Local al Comunei Riqca, judeful Cluj, intrunit in gedinla ordinrd din data de
09.02.2018,

Avdnd in vedere:
- proiectul de hotdrdre iniliat de primarul comunei Risca;
- informarea sefului postului de polilie Rigca privind asigurare a ordinii qi linigtii publice;

- raportul de avizare a comisiei pentru administratie publica locala juridica, apararea ordinii si
linistii pullice qi a drepturilor cet[lenilor.

In cofiformitatea cu Legea 61/1991, privind ordinea si linistea publica, precum
si prevederile Legii 33312003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
personelor, cu modificarie si completarie ulterioare prin Lega nr.9DA07

in temeiul: - prevederilor art. 36 alin.(6) lit.a pct.7 din Legea
.nr.215l2001,republicat6, privind administrafia publicd local6, propune spre aprobare
urmatoarea:

HorAnA$rE;

Art.l - Se vor organiza adun[ri publice pe sate gi c[tune, impreund cu reprezentan]i ai
administraliei publice locale Rigca, ocazie cu care se vor prelucra cu cetatenii unele prevederi ale
actelor normative ce intereseaza populalia gi mai des incdlcate de acegtia.

Termen 25-05.2A18
Raspund: viceprimar gi

lucr[torii postului de politie

Art"2 - Impreuna cu consilierii locali se vor executa acliuni qi controale, in vederea
destramarii unor eventuale grupuri de infractori, care actioneazdin apropierea celor doua gcoli qi sunt
predispugi la comiterea de fapte antisociale, prelucrarea periodicd cu elevii a unor materiale cu privire la
combaterea consumului de droguri, bauturi alcoolice, precum gi altor acte normative.

Termen trimestrial
Raspuncl: lucrdtorii postului de politie
qi <iirectorul gcolii

Art.3 - Se va lua legatura cu conducerea scolii gi conducerea primariei in vederea instalarii unor
sisteme tehnice de paza gi alarmare impotriva efracfiei, atatla gcoal[ cdt gi la sediul primarie precum,
sau instalarea unor camere de luat vederi..

Termen 01.05.2018
, Raspunde: primarul, directorul scolii

si lucratorii postului de politie



Art.4- Impreun[ cu reprezentanlii din cadrul O.S. Gilau qi O.S. Belig qi lucrdtorii postului de

polilie se vor organi.aacliuni qi controale pe linie silvicS, cu privire la circulalia ,materialului lemnos,

pr.** si alte u.tiuituli .u.. ,. i,rrpun in vederea depistarii uuor fapte de natura silvicd, precum qi

inclacarea prevederilor legale pe aceastd linie.

Art.7 - Prezenta se

Primarului Comunei Rigca si

Termen permanent
Raspund : lucrititorii postului de politie

Art.S - Cunoagterea din timp a stdrilor conflictuale de pe raza comunei, luarea lor in eviden!6 qi

chemarea periodic6 la sediul postului de politie gi avertizare acestora cu privire la modul de comportare,

in scopul prevenirii oricaror fapte de natura contraventionala sau penala cu violenta.

Termen Permanent
Raspund: lucrdtorii postului de politie

Art.6 - Cu ocazia organizarii gi desfasurarii unor activitali cultural artistice qi sportive sau alte

manifesari, se va lua legatura cu organizatorii acestor a, care vor fi instruili cu privire la atributiile pe

care le au pe aceasti linie qi modul de interven{ie in diferite situa{ii, in scopul prevenirii oricaror fapte

care aduc atingere ordinii si linstii publice.
Termen permanent

Raspund: lucrltorii postului de politie si organizatorii

va afiga qi se va comunica - Instituliei Prefectului - judetului Cluj,

Postului de Plitie Rigca.

Contraemneaza,
Secretar
Vddan Maria

,/{'-
i..l ,'/L

-Total consilieri locali in functir 9

-Consilieri locali prezenli: 9

-Voturi "PENTRU": 9

-Voturi "IMPOTRIVA": 0
(, A D'rTLI[]I) Ir' n- nijlal\Ll\r . u

PRE,SEDINTE DE $EDINTA,
vap/loan

l,l,
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ROMANIA
JUDETUL CI.UJ
COMUNA RI$CA
CONSILruL LOCAL

norARARra Nr.g
09.02.2018

privind aprobarea contului executiei bugetului local al
comunei Riqca

ConsiliuI Loca] al Comunei Rt;ca, ?ntrunit ?n gedinld ordinarl la data de

09.02.201 I ,

Avdnd in vedere prevederile cuprinse in Legea 27312006 privind finan(elor publice locale
qiin art. 36 afin.zlit b 9i alin 4) Iit. a), art.63 alin. I lit. c din Legea administralieipublice loeale
nr.21 5 I 200 l,repub I icata, cu mod ifi cari I e u lterioare ;

LuAnd in considerare proiectul de hotarare privind aprobarea contului executiei
btrgetului local al oomunei R?qca, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatul de

specialitate al primarului nr.364 din 06.02.2018 pi Avizul favorabil dat de comisiile de
specialitate ale consiliului local, fiind astfel indeplinite prevederile art.44 din Legea
administraliei publice locale nr.21512001, republicata. cu modi{icarile ulterioare;'- in temeiul drepturilor con{'erite de prevederile art. 36 alin 2 lit tr. alin 4lit a, art.45 qi ale
art. 115 din l,egea administratiei publice locale nr.2l5l2001. republicati. cu modilicarile
ulterioare;

HOTARA$ rE:

Art.I. - Aprobarea contului executiei bugetului local al comunei Riqca, conform anexei
care f'ace parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.- Cu ducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri. se incredinleazd
primarul Comunei Risca $i compaftimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al

prirnanrlui.
Art.3. -Prez.et:'1r:a hotir.lre se comunicS, primarului comunei Riqca, Institutiei Prefectului

-.iudegului CIui qi seaducelacunoStin[spublic6pr:in afipareprecumqiprinpublicareapepagina
de internet.

ConsiliuI Loca] al Comunei Rt5ca, ?ntrunit ?n gedinld ordinarl la data de

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
vdylftoan

Ihul
il

Contrasemneza,
SecrOtar

Vidan Maria
...,1/.,

,,'L \
i

-Total consilieri locali in func{ie= 9

-Consilieri locali prezenli: 9

-Voturi "PENTRU": 9

-Voturi "IMPOTRIVA":0
-"ABfINERI": 0
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
coMUNA RI$CA
COMUNA RTSCA

HOTARARE NR. 10

din 09.02.2018

privind aprobarea Bugetului local al comunei Ri;ca, pe anul 2018

Consiliul Local al Comunei Riqca, judelul Cluj, intrunit in gedinfa ordinara din 09.02.2018

Lu6nd act de raporlul de specialitate nr. 328101.02.2018, intocmit de cdtre Compartimentul

contabilitate, din cadrui aparatului de specialitate al primarului comunei Riqca, Referatul primarului

comunei de aprobare a proiectuiui de hbtarare privind bugetul local pentru anul 2018. Rapoartele de

avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.

Constatdnd necesitatea aprobdrii Bugetului local de Venituri gi Cheltuieli al Comunei Riqca

pe anul 2018,

Jin6rd seama cle prevederile Legii w.2412000 privind normele de tehnicd legislativ[ pentru

elaboraiea actelor normative, republicat[, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

inbazaadresei D.G.R,F.P Cluj -Napoca nr. 101/ 09.01.2018 privind indicatorii repartizati

pentru anul 2018 si estimarile pentru anii2019-2021

inbazaadresei D.G.R.F.P Cluj -Napoca nr. 10.20 412018 privind repartizarea pe trimestre a

sumelor defalcate dir-i taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale alocate pentru judetul Cluj

Hotar.area Consiliului Judetean Cluj nr. 2 din31.01.20i8, privind nominalizarea sumelor din

impozitul pe venit pe unit[1i adrninistrativ-teritoriale;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 2103.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018,

Av6nd i, vedere Legea m. 153128.06.2017, Lege-cadru privind salarizareapersonalului platit

din fonduri publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

Av6,c1 labaz1prevederile Legii nr. 39312004 privind statutul aleqilor locali, art. 34 alin.6, cu

modifi cdrile gi completf,r'ile ulterioare,

inbazalegii nr. 273l2}06privind finanlele publice locale, cu modific[rile qi completdrile

ulterioare,

inbaza art. 36, al. Z,lit.,,b", pct. 4,lit. ,,a" din Legea nr.21512001 privind administralia
...,1^r:-x 1.,^ .l', ,-.".,,lrlin.rri prr moil.ifiCFlilt ;! COrnp!Cla.rile rrllerioare.
Puurr!!. rU!r.'(t' I Ll'eu'

in te,reiul art. 45. alin.2lit. ,,a" din Legea nr.215123.04.2001privind administralia public[

local6, republicata, cu modificdrile qi completdrile ulterioare:

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprob6 Bugetul Local de Venituri,qi Cheltuieli al Comunei Riqca pe anul20l8, in

valoare totali de 2.718.000 lei, conform anexelor la prezenta hotdrAre, in structura prevdzutd in

loceo hrro..trrlrri tre anrtl 2-018.



Art.Z, Se aproba repartizarea excedentului bugetar din anul 2011, conform anexei nr.2 care
face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotdriri se incredinleaz1,Primarul comunei R?Eca

qi compartimentul contabilitate.

Art. 5. Prezentahotdrdre se comunica, in termenul prevdzut de lege, Primarului comunei
Riqca, Instituliei Prefectului - judelului Cluj si Compartimentului contabilitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Art. 3 Se aprobd Lista obiectivelor de
parte integranta din prezenta hotarare

pe anul 2018 conform anexei nr. 3 care face

Contrasemneazd,
Secretar,

Vadan Mdri&,
,"'#'it

., l

Vasarfoan

lh
'-.

-Total consilieri: 9

-Consilieri locali prezenfi: 9
-Voturi "PENTRU": 9

-Voturi "IMPOTRIVA": 0

-"ABTINERI" : 0



ROMANIA
JUDETUL CLUJ
coMUNA nigca
CONSILIUL LOCAL

norARARBaNr.rr
din 09. 02.2018

privind aprobarea Programului anual estimativ al achizifiilor publice
pentru anul 2018

Consiliul Local alcomunei Rigca, judetulCluj, intrunit in gedinla ordinari din data de 09,02.2018.
Avdnd in vedere:
- releratul de aprobare a proiectului de hotdrdre de aprobare a Programului anuaL ai

achiziliilor publice, inregistrat sub nr. 329 dinOl.02.20lS;
-- raportr"rl compartimentuluide specialitate inregistrat sun br.329 din 0l .02.2018;
- hbtdrdea consiliului local nr l0 de aprobare a bugetului local al comunei Rigca;

prevederile art 12 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizilie public5/acordului cadru din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice, aprobate prin H.G.R nr. 395 /02.06.2016;

Inbazadispoziliilorart.36,alin2litb,alin 4lit.a,art.45 si aleart ll5din Legeanr.2l5 I
2001 privind administralia publicd local5, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare

HOTAnA$rE
Art.1. Se aprobd Programul anual estimativ al achiziliilor publice pentru anul 2018 in

forma prezentatd in anexa nr.1, care face parte integrantf, din prezenta hotarare.
Art.Z. Se imputernicegte, primarul comunei Rigca, pentru ducerea la indeplinire a

prevederilor prezentei hotirdri, precum gi pentru operarea orcaror modificari necesare bunei
desfagurari a activitalii administraJiei publice locale.

Art.3 Prezenta se comunica Instituliei Prefectului - Judelului Cluj, Primarului Comr-rnei
Rigca gi Cornpartimentului contabil itate.

PRE$ Eg,rNTE DE $EDTNTA,
Vaspf oan

lrl

Contrasemnaz6,
Secretaq
Vddan Maria

!r.,,/{

- I otal consilieri locali in funclie: 9
-Consilieri locali prezenfi= 9
-Voturi "PENTRU": 9
-Voturi"IMPOTRIVA": 0
-"ABTINERI": 0


