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Încheiat astăzi 02.03.2012, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Rîciu 

 
           Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu nr. 25. din 
27.02.2012, cu respectarea prevederilor legale. 
           Lucrările şedinţei sunt deschise de către domnul Dunca Ioan scretarul Consiliului Local  care constată 
faptul că din totalul de 13 consilieri care compun Consiliul Local sunt prezenţi 13;  Bucur Iacob, Cozoş P. Petru, 
Cioloboc Ioan, Chertes  Ioan, Cozoş  A  Petru, Gorea Ioan, Manoilă Ioan,  Sălăgean Iuonel, Ulieşan  Ioan, Vasu 
Raul Florin, Velcherean Rodica şi Vincovici Iulius-Aurelian, astfel că şedinţa este legal constituită.  
           Întrucât a expirat mandatul preşedintelui de şedinţă se fac propuneri pentru alegerea unui nou 
preşedinte. D-l consilier Vincovici Aurel îl propune pe d-l Vasu Raul. Ceilalţi consilieri consideră că propunerea 
este potrivită astfel că se supune la vot şi cu majoritate de voturi d-l consilier Vasu Raul este ales preşedinte de 
şedinţă pentru următoarele 3 luni, devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.14/2012. 
           În continuare lucrările şedinţei sunt conduse de domnul  Vasu Raul, preşedintele de şedinţă.  
Domnul Vasu Raul, supune atenţiei domnilor consilieri ordinea de zi: 
          1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada    
               martie-mai 2012. 
          2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. 
          3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea procedurii de achiziţie prin licitaţie deschisă a unui contract de   
               servicii de acordare a unui credit în sumă de 3.000.000 lei pentru susţinerea unor investiţii de interes  
               local. 

Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu. 
          4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  pe anul 2012 al Comitetului local pentru situaţii de   
               urgenţă 
               Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
          5. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării documentaţiei pentru confecţionarea bustului marelui  
               revoluţionar roman paşoptist Avram Iancu şi amplasarea în curtea Primăriei comunei Rîciu. 

Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv şi al statutului Asociaţiei de Dezvoltare    
     Intercomunitară „Transilvania   Gheorghe Şincai”. 

Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului referitor la constituirea dreptului de superficie în  
    favoarea SC Vladoru SRL Coasta Mare.    

Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
8. Proiect de  hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2617 din 13.05.2010 avînd ca  
     obiect exploatarea a 60 ha din păşunea comunală.  

Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
            9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea actului adiţional nr.1  la  contractul de concesiune nr. 2480 din  
               10.05.2010, avînd ca obiect exploatarea   a 113,16   ha   din păşunea comunală .     



 Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
10.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 

          Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind adoptată cu majoritate de cei prezenţi.  
          Domnul Vasu Raul propune ca înainte de discutarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi să fie 
supus atenţiei colegilor consilieri procesul verbal al şedinţei ordinare ordinare din data de 15 februarie 2012 
Întrucât nu sunt obiecţii sau modificări este supus la vot, fiind aprobat cu majoritate de voturi de către consilierii 
prezenţi. 
          Se trece la al treilea punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind  aprobarea procedurii de 
achiziţie prin licitaţie deschisă a unui contract de servicii de acordare a unui credit în sumă de 3.000.000 lei 
pentru susţinerea unor investiţii de interes  local. 
          Domnul primar prezintă Expunerea de motive la acest proiect. Proiectele de interes local pentru care 
propun spre aprobare iniţierea procedurii de achiziţie prin licitaţie deschisă a unui contract de servicii de 
acordare credit în valoare de 3.000.000 lei sunt: 

- Reparaţii capitale, modernizare şi extindere la sediul primăriei Comunei Rîciu (continuarea 
lucrărilor) 
              - Modernizare străzi în localitatea Rîciu – etapa 2  
Vă  fac o prezentarea succintă a celor două proiecte: 
Reparaţii capitale, modernizare şi extindere la sediul primăriei Comunei Rîciu 

Pentru proiectul mai sus menţionat se doreşte ca o parte din suma contractată prin credit, aproximativ 
800.000 lei să se finanţeze finalizarea lucrărilor începute la sediul administrativ al primăriei. 
Modernizare străzi în localitatea Rîciu – etapa 2 
Pentru proiectul menţionat la  acest punct se au în vedere finanţarea lucrărilor pentru un proiect aprobat în fază 
iniţială de Guvernul României, proiect ce cuprinde execuţia lucrărilor pe un număr de 28 de străzi din localitatea 
Rîciu, din care: 
- în prima etapă (etapă care primeste actualmente finanţare prin HG 577/1997) se execută un număr de 9 străzi 
(Vasile Conţiu; Bisericii; Liviu Rebreanu, Mihai Viteazu; Avram Iancu; Mioriţei; Mierlei; Tăului; Iuliu Maniu),  
- în etapa a doua (etapă ce se doreşte a fi finanţată prin creditul ce urmează a fi contractat) se propun pentru 
execuţie următoarele 19 străzi (Busuiocului, Câmpului, Cireşului, Cloşca, Crişan, Horea, Dâlmei, Gării, Liliacului, 
Livezii, Mănăstirii, Păcii, Păşunii, Scurtă, Stadionului, Tineretului, Umbrar, Verii, Viilor), 
Modul de întocmire a documentaţiei de atribuire a contractului de credit 

În conformitate cu prevederile art. 3 indice (1) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu 
modificările şi completările ulterioare, contractul de credit este un contract de servicii. 

Procedura prin care se doreşte achiziţia serviciilor de acordare de credit va fi licitaţia deschisă, prin 
publicarea integrală a documentaţiei de atribuire  pe site-ul www.e-licitatie.ro (SEAP). 

Consilierul primarului Milăşan Florin, face precizări privind  durata contractului şi destinaţia creditului. 
Durata contractului: 180 de luni din care: - 24 de luni va fi perioada de graţie 
                                   - 156 de luni perioada de rambursare 

Finanţarea proiectelor de interes local: 
- Reparaţii capitale, modernizare şi extindere la sediul primăriei Comunei Rîciu (continuarea 
lucrărilor) 
- Modernizare străzi în localitatea Rîciu – etapa 2 
Contractul de achiziţie publică se va încheia (semna), numai dacă autoritatea contractantă va obţine 

avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - 
Direcţia de Trezorerie şi Datorie Publică. 
                În cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobţinând avizul 
favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, contractul de credit nu se va încheia cu ofertantul ce 
va fi declarat câştigător, fără ca acesta să poate solicita achizitorului plata de daune -  interese. 



După finalizarea procedurii de achiziţie a contractului de servicii de acordare credit şi primirea avizului 
favorabil din partea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - 
Direcţia de Trezorerie şi Datorie Publică, se vor prezenta pentru aprobare indicatorii tehnico-economici pentru 
cele două proiecte propuse pentru finanţare din credit. 
Sursa de finanţare (rambursare a creditului) 
               Toate cheltuielile aferente creditului (dobanda, comsioane, taxe şi rambursarea creditului) vor fi 
finanţate din Bugetul Local (venituri proprii conform art. 62, alin.(1) din Legea nr.273/2006). 
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se adoptă proiectul de 
hotărâre în unanimitate, devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.15/2012.  
                Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  pe anul 2012 al 
Comitetului local pentru situaţii de  urgenţă. 

Domnul primar prezintă Expunerea de motive.  Problematica existenţei surselor de risc şi a producerii 
naturale şi tehnologice preocupă din ce în ce mai mult oamenii de ştiinţă, instituţiile cu sarcini în domeniu şi în 
primul rând Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă.  

Numeroase lucrări, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice analizează fenomenologia surselor de 
risc şi a dezastrelor, cauzele, manifestările şi consecinţele acestora. Comunitatea internaţională, prin instituţiile 
sale repezentative, depune eforturi deosebite pentru realizarea unităţii de concepţie şi de acţiune. 

Toate aceste preocupări, particularizate uneori la nivel naţional, în mod diferenţiat faţă de alte acţiuni 
similare pe plan internaţional, nu au ajuns să definească un anumit tip de a management al urgenţelor civile, 
recunoscut şi acceptat de majoritatea statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau de cele afiliate 
Organizaţiei Internaţonale a Protecţiei Civile. 

Întocmirea privind aprobarea Planului  pe anul 2012 al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, are 
ca scop cunoaşterea surselor potenţiale de pe raza comunei Rîciu, în vederea desfăşurării de acţiuni în situaţii de 
predezastru, pe timpul şi după producerea acestora, având ca obiectiv prevenirea şi protecţia populaţiei, a 
bunurilor materiale,  valorilor de patrimoniu şi de mediu, precum şi înlăturarea urmărilor acestora. 
               Experienţa şi realitatea au demonstrat însă că, oricât de dezvoltat economic ar fi un stat, formele de 
manifestare şi urmările dezastrelor naturale şi tehnologice fac uneori imposibilă orice acţiune de răspuns, 
indiferent cât de bine ar fi ea concepută şi organizată. Anual se alocă sume de bani din bugetul local pentru 
dotarea cu materiale a serviciului de urgenţă. 
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre prezentat. 
               Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru, 
devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.16/2012 . 
               Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării documentaţiei 
pentru confecţionarea bustului marelui revoluţionar roman paşoptist Avram Iancu şi amplasarea în curtea 
Primăriei comunei Rîciu. 

Domnul primar prezintă Expunerea de motive. Numele revoluţionarului roman paşoptist Avram Iancu se 
leagă de zona noastră prin activitatea  sa desfăşurată pentru drepturile sociale şi naţionale ale poporului român. 
Avram Iancu s-a format sub îndrumarea reprezentanţilor de marcă ai culturii românşti, cu ar fi: Gheorghe Şincai.                       
               Bustul va fi amplasat pe un soclu care va fi ridicat  în faţa Primăriei. De asemenea, se doreşte 
reamenajarea spaţiului public din zonă. 
               Bustul va fi realizat din bronz pe un soclu special executat în de către Primărie. 
               Lucrările de reamenajare ambientală a spaţiului public şi de amplasare a obiectivului vor fi executate pe 
cheltuiala primăriei. 
               Propunem amplasarea bustului în faţa primăriei, argumentul susţinerii proiectului fiind acela că 
reamenajarea arealului propus va ridica nivelul rural de cultură şi civilizaţie.  
               Bustul propus v-a fi  creat de artistul plastic profesionist Vasile Mureşan din Tg. Mureş. Dezvelirea 
bustului revoluţionarului va onora viaţa încărcată de istorie a comunei Rîciu, promovează echilibrul spiritual în 
mediul rural. 



             Vă supunem analizării propunerea de mai sus privind amplasarea bustului pe teren domeniul public, în faţa 

primăriei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Cu această ocazie se va amenaja şi parcul din faţa primăriei. 
Artistul a propus un soclu de 1,40 m înălţime, iar bustul va avea 1,20 m. În preajma datei de 20 iulie se va 
organiza la Rîciu o tabără de pictură. Toate picturile vor avea ca temă aspecte din viaţa comunei Rîciu. Apoi 
tablourile vor fi aranjate în clădirea modernizată a primăriei. În ceea ce priveşte clădirea primăriei, după 
discuţiile avute cu arhitectul, aceasta va păstra toate detaliile constructive pe care le are în prezent.  
               Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Se supune la vot proiectul de 
hotărâre, acesta fiind adoptat cu 13 voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2012.  
               Se trece la punctul 6 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv şi al 
statutului Asociaţiei de Dezvoltare   Intercomunitară „Transilvania   Gheorghe Şincai”. 
               Domnul  consilier al primarului  care se ocupă de constituirea ADI prezintă câteva aspecte legate de 
aceasta.  Pentru a putea înscrie Asociaţia la Registrul  asociaţiilor şi fundaţiilor trebuie aprobat de către Consiliul 
Local, actul constitutiv şi statutul. Asociaţia va avea organe de conducere, de administrare şi control. Scopul 
asociaţiei este de a realiza proiecte de dezvoltare a zonei şi de a furniza în comun servicii publice pentru 
comunitatea locală. 
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Fiind supus la vot proiectul de 
hotărâre este adoptat cu 13 voturi devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2012.  
                Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului referitor la 
constituirea dreptului de superficie în  favoarea SC Vladoru SRL Coasta Mare.    
               Domnul secretar prezintă câteva aspecte, din care rezultă necesitatea aprobării acestui contract. 
Terenul în suprafaţă de 400 mp se află în proprietatea privată a comunei Rîciu, în conformitate cu art.26 din 
Legea 18/1991. Pe acest teren se află clădirea vechiului magazin sătesc din satul Coasta Mare care a aparţinut de 
Consumcoop Rîciu. Clădirea a fost vândută către SC Vladoru SRL care a reamenajat a cest spaţiu. Cum în baza 
adresei a OCPI Mureş această suprafaţă nu poate fi  întabulată până la clarificarea  situaţiei soluţia mai la 
îndemână este să constituim dreptul de superficie în favoarea SC Vladoru SRL. 
Comisia de specialitate este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat. Preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre prezentat, acesta fiind adoptat cu 13 voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 
19/2012. 
                Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. Proiect de  hotărâre privind rezilierea contractului de 
concesiune nr. 2617 din 13.05.2010 avînd ca obiect exploatarea a 60 ha din păşunea comunală.  
                D-l secretar-În conformitate cu prevederile art.15 din Legea 214/2011 pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor, consiliile locale, în baza cererilor organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale 
crescătorilor de animale, legal constituite, scot la licitaţie concesionarea suprafeţelor de pajişti.  
               Contractul de concesiune respectiv trebuie reziliat datorită faptului că numitului Sfîriac Viorel 
semnatarul contractului şi-a vândut animalele şi nu mai are cum să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha. 
Până la această dată nu a depus nimeni cerere de solicitare a concesiunii. Comisia de specialitate este de acord 
cu proiectul de hotărâre prezentat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 
acesta fiind adoptat cu 13 voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2012. 
               Se trece la punctul 9  de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind  aprobarea actului adiţional nr.1  la  
contractul de concesiune nr. 2480 din 10.05.2010, avînd ca obiect exploatarea   a 113,16   ha   din păşunea 
comunală. D-l secretar- Tînând cont de faptul că din suprafaţa concesionată prin acest contract, 57 ha de păşune 
au trecut la proiectul de Reconstrucţie ecologică Continit–Cernătoaie (împădurire), iar semnatarului contractului 
de concesiune  a redus prin vânzare numărul de animale de la 120 capete la 74 capete, încărcătura de UVM/ha 
poate fi realizată  pe suprafaţa de 40 ha.  Comisia de specialitate este de acord cu proiectul de hotărâre 
prezentat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, acesta fiind adoptat cu 13 
voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2012. 
               La punctul 10 de pe ordinea de zi, se abordează probleme diverse din viaţa comunităţii. D-l consilier 
Ulieşan Ioan, propune să se facă cât mai urgent predarea sistemului de alimentare cu apă către SC Aquaserv SA 



Tg. Mureş. De asemenea mai propune să se identifice toate drumurile de exloatare pentru a putea fi nivelate cu 
ajutorul unui buldoexcavator. Apoi trebuie consolidate şanţurile care există la aceste drumuri. La căminul 
cultural din satul Sînmartin este un geam spart care este necesar să fie înlocuit. 
              Consilier Sălăgean, spune că la Şcoala Gimnazială din satul Sînmartin, trebuie amenajată o parcare din 
dale de beton pentru maşinile profesorilor, amenajare care se poate face pe acostamentul din faţa întrării în 
curtea şcolii.  
               Consilier Cozoş Petru, doreşte să rezolve problema drumurilor  de acces la casele izolate din satul Coasta 
Mare. D-l primar  precizează că, la întâlnirile cu cetăţenii care vor avea loc în luna martie, se vor prezenta 
acestora toate proiectele aflate în derulare sau iniţiate în perioada următoare. 
               Întrucât nu mai sunt alte probleme pe ordinea de zi, domnul Vasu Raul declară închise lucrările şedinţei . 

        Drept  pentru  care s-a încheiat prezentul proces verbal.  
 

 
 
 

 
Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 

        Vasu Raul                                                DUNCA IOAN 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


