
ROMÂNIA 
JUDEȚUL  MUREȘ 
COMUNA SINCAI  
CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE 
Din 21  .05 .2018 

privind  aprobarea transferului activității SMURD Rîciu de la   Asociația  de 

Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai" la Primăria Comunei Rîciu  

 
Consiliul Local al Comunei Sincai , judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 31 mai  2018, 
Având în vedere:  
Adresa nr. 1033 din 12.03.2018 a Comunei Rîciu , 
Expunerea de motive a primarului Comunei  SINCAI   privind aprobarea 

transferului activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Rîciu din 
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania Gheorghe Șincai” în 
subordinea Primăriei Comunei Rîciu,  

Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Sincai ,  
Luând în considerare: 
Prevederile art. 3,  alin. 1, art. 8. alin. 1 și 3, lit.  d,  din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilități publice, actualizată; 
Art. 31, alin. 3 din Legea 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor  cu modificările și completările ulterioare, 
Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă; 
OUG 21/2004 privind Sistemul Național de management al Situațiilor de 

Urgență;   
Titlul IV din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 
HCL nr. 8/23.03.2012 privind participarea comunei Sincai în calitate de membru 

fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania 
Gheorghe Șincai"; 

Art. 7 din Legea  nr . 52/2013 privind transparența decizionala  în administrația 
publică, 

In temeiul art.36, alin.(2),  lit  “d”,  alin.(6) , lit.”a” pct.8 şi  art. 45  alin .(1) din  
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Sincai , 

hotărăște: 

Art.1. Se aprobă transferul activității SMURD Rîciu de la   Asociația  de 
Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai" la Primăria Comunei Rîciu, 
începând cu data de 1 mai 2018. 

 Art 2. Se ȋmputernicește domnul Huza Grigore , în calitate de primar, sǎ 
semneze  actele  necesare  ȋn numele Comunei Sincai. 

Art.3. Hotărârea se comunică prin grija secretarului Comunei Sincai  Instituţiei 
Prefectului - Judeţul  Mureș,  primarului comunei , va fi adusă la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul primăriei comunei.   

 

                                                                                       PRIMAR 

                                                                                 HUZA  GRIGORE 

 

Contrasemnează 

Secretar 

,Suciu Ludovica Emilia  



ROMÂNIA  
JUDEȚUL MUREȘ 
COMUNA  SINCAI  
 

           INIȚIATOR, 
           PRIMAR, 

         HUZA GRIGORE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind  aprobarea transferului activității SMURD Rîciu de la   Asociația  de 

Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai" la Primăria Comunei Rîciu  

 

 Având în vedere adresa nr. 1033 din 12.03.2018 a Comunei Rîciu, prin care se 
adduce la cunoștință intenția de transfer a SMURD Rîciu la Consiliul Județean Mureș  
cu posibilitatea finanțării,  urmând să fie preluat de Inspectoratul pentru Situatii de 
Urgenta  - UPU Mureș , precum și posibilitatea preluării acestui serviciu de la o unitate 
administrativ teritorială și nu de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania 
Gheorghe Șincai”. 

 În vederea realizării acestui proiect se prevede: 

- preluarea și încadrarea  personalului contractual  din cadrul echipajului de prim 
ajutor/descarcerare din component SMURD începând cu data de 1 mai 2018;  

-  SMURD va furniza servicii publice pentru comunitatea locală din comunele: 
Rîciu, Ceuașu de Cîmpie, Pogăceaua, Sînpetru de Cîmpie, Șincai și Crăiești, membre 
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai", constând 
în servicii pentru situații de urgență. 

-  Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Rîciu, va funcționa în 
același spațiu; 

- aprobarea organigramei pentru personalul contractual din cadrul echipajului de 
prim ajutor/descarcerare din compunerea SMURD  

- După preluarea și încadrarea personalului se va semna un protocol de 
colaborare pe situații de urgență intre Primăria comunei Rîciu si Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgenta  Mureș, precum și UPU SMURD. 

Primaria Rîciu a adopta în luna martie o hotărâre prin care  stabilește cele 
arătate mai sus .  
  În cazul în care  până la data de 31 decembrie 2018, nu se va face transerul  la 
UPU  Mureș  iar Consiliul Județean Mureș nu va repartiza sumele necesare funcționării 
serviciului, se va reveni la vechea formă de organizare.                                                                                            
    Având în vedere cele expuse mai sus,  supun aprobării  proiectul de hotarâre pe 
care l-am inițiat . 

 

PRIMAR,           
HUZA GRIGORE 

 
 



 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL MUREȘ 
COMUNA SINCAI  
Nr.1196      din  21.05     .2018 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind  aprobarea transferului activității SMURD Rîciu 

de la   Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai" la 

Primăria Comunei Rîciu 

 

 

 Având în vedere:  
Adresa nr. 1033 din 12.03.2018 a Comunei Rîciu , 
Prevederile art. 3,  alin. 1, art. 8. alin. 1 și 3, lit.  d,  din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilități publice, actualizată; 
Art. 31, alin. 3 din Legea 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor  cu modificările și completările ulterioare, 
Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă; 
OUG 21/2004 privind Sistemul Național de management al Situațiilor de 

Urgență;   
Titlul IV din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 
HCL nr. 8/23.03.2012 privind participarea comunei Pogăceaua în calitate de 

membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania 
Gheorghe Șincai"; 

Art. 7 din Legea  nr . 52/2013 privind transparența decizionala  în administrația 
publică, 
  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea transferului activității SMURD Rîciu de 
la   Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai" la Primăria 
Comunei Rîciu, este necesar și oportun. 
 
 

Secretar Comuna SINCAI 
Suciu Ludovica Emilia 

 


