
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru înfiinţarea comunei Rîca, prin reorganizarea
comunei Popeşti, judeţul Argeş.

Fosta comună Rîca este aşezată în zona de sud a judeţului Argeş, la
60 Km de municipiul Piteşti – reşedinţa judeţului Argeş.

Datele arheologice culese din această zonă atestă prezenţa pe
aceste meleaguri a unor obiecte străvechi peste care se suprapun resturi
ale civilizaţiei dacice şi romane.

Comuna Rîca a existat anterior, fiind desfiinţată în anul 1968, odată
cu reorganizarea administrativ teritorială.

 Comuna urmează a fi alcătuită din 3 sate, cu o populaţie de 1535
locuitori, conform datelor demografice de la recensământul din anul
1992. Satele componente ale acestei comune vor fi: satul Rîca – reşedinţă
a comunei, satul Bucov şi satul Adunaţi.

Reţeaua unităţilor de învăţământ de la nivelul localităţii este
asigurată de o şcoală gimnazială (în satul Rîca), în stare foarte bună, cu o
suprafaţă desfăşurată de 600 m2.

Reţeaua sanitară la nivelul localităţii este asigurată printr-un
dispensar uman, în stare bună, având o suprafaţă desfăşurată de 150 m2  şi
un punct farmaceutic, situate în satul Rîca.

Manifestarea spirituală a membrilor comunităţii este asigurată, în
principal, prin cele trei biserici.

La data de 16 iunie 2002 s-a desfăşurat în comuna Popeşti, judeţul
Argeş, referendumul local privind reînfiinţarea comunei Rîca, judeţul
Argeş. La referendumul local, organizat şi desfăşurat potrivit dispoziţiilor
legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului  au
participat un număr de 1852 persoane cu drept de vot din totalul de 3497
persoane cu drept de vot înscrise în lista pentru organizarea
referendumului.

Din totalul de 1852 voturi valabil exprimate, un număr de 1851
voturi a exprimat acordul pentru înfiinţarea comunei Rîca.

Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a
localităţii se regăsesc în fişa localităţii, avizată de Direcţia Judeţeană de
Statistică Argeş, Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş şi Prefectul
judeţului  Argeş.

Având în vedere prevederile Legii nr. 351 din 6 iunie 2001 privind
aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional, se constată că
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localitatea Rîca îndeplineşte principalii indicatori cantitativi şi calitativi
minimali de definire a localităţii. 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
Legea pentru înfiinţarea comunei Rîca, prin reorganizarea comunei
Popeşti, judeţul Argeş.


