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Încheiat astăzi, 15.02.2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Rîciu 

Şedinţa începe la ora 13,00. 
Consiliul Local al Comunei Rîciu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.(1) coroborat cu art. 68 alin.(1) şi alin.8 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Sedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 13 consilieri din numărul total de 13 de consilieri în funcţie. 
La sedinţa de astăzi participă domnul Primar Vasu Ioan, domnul Viceprimar  Chertes Ioan, domnul Secretar Dunca 
Ioan, precum si sefi  ai compartmentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.  
Dl. Manoilă Ioan-preşedintele de şedinţă  
Domnilor consilieri, 
Declar deschisă sedinta de astăzi a Consiliului local al comunei Rîciu, anunţându-vă că din totalul de 13 de consilieri 
alesi si-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr de 13 consilieri. 
În continuare, dau cuvântul domnului Dunca Ioan, în vederea prezentării stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în 
sedinţa din data de 30 decembrie 2011 însoţite de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi 
observaţiile asupra conţinutului acestuia. 
Domnul Secretar Dunca Ioan. 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “înaintea fiecărei sedinţe secretarul pune la dispoziţia 
consilierilor, în timp util procesul-verbal al sedinţei anterioare.”. 
Acum, înainte de sedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul verbal al sedinţei Consiliului local din data de 30 
decembrie 2011.  
Dl. Manoilă  Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al sedinţei din data de 30 decembrie 2011. 
Procesul-verbal al sedinţei din data de 30 decembrie 2011 se aprobă cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri 
prezenţi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Vasu Ioan pentru prezentarea proiectului ordinii de zi. 
D-nul Primar Vasu Ioan: 
Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar 2011, pentru acoperirea golurilor de casă temporare  în cursul anului 2012. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuţie a bugetului la venituri şi cheltuieli al comunei  Rîciu pe 
anul 2011. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2012. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază comunală pe anul 2012. 
Iniţiator Vicerimar Chertes Ioan 



5. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Rîciu  în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Şincai”. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici de realizare a lucrarilor de viabilizare teren 
Locuinte  Colective ANL P+2E. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la sfârşitul 
anului 2011  a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Rîciu. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  RAPORTULUI DE EVALUARE  a  performanţelor profesionale  pe anul  2011 
a  secretarului  Consiliului  local  al  comunei   Rîciu,   Dunca  Ioan. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ. 
10. Proiect de hotărâre privind concesionarea spaţiului în care funcţionează  Cabinetul Medical Individual 
Dr.Pologea Lelia-Maria prin atribuire directa S.C Polimed Silvana SRL. 
11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
care urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică în vederea reprezentării 
Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în procesul intentat de SC PLASTINVEST SA  Ploieşti. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru 
anul şcolar 2012-2013 de pe raza teritorială a comunei Rîciu, cu modificarea denumirii unităţilor de învăţământ. 
II. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Dl. Manoilă  Ioan 
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
I.Proiecte de hotărâre: 
Punctul 1 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, 
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2011, pentru acoperirea golurilor de casă temporare  în cursul anului 
2012. 
Dl.Vincovici Aurelian 
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.  Manoilă Ioan 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să încem. 
D-l primar face precizările necesare cu privire la acest proiect. Suma rămasă neutilizată la sfârşitul anului 2011, în 
contul din Trezorerie a comunei Rîciu, intră conform legii în fondul de rulment, sumă care poate fi utilizată ulterior 
cu aprobarea consiliului local pentru acoperirea golului temporar de casă. Spre exemplificare: Plata salariilor pentru 
luna decembrie 2011 s-a efectuat în data de 5 ianuarie 2012, dată la care nu existau încasări  pentru anul curent. De 
aceea am solicitat aprobarea unui împrumut din excedentul anului 2011 în sumă de 36.000 lei pentru plata salariilor 
pe luna decembrie 2011. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.1/2012. 
Punctul 2 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea  contului de execuţie a bugetului la venituri 
şi cheltuieli al comunei  Rîciu pe anul 2011. 
Dl. Vincovici Aurelian 
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism  a avizat favorabil. 
D-l Manoilă. Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să încem. 
D-l Primar. In baza prevederilor art.57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ordonatorii principali 
de credite întocmesc şi prezintă spre aprobarea autorităţilor deliberative până la data de 31 mai a anului următor, 



contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale cu anexe în structura bugetului 
aprobat. Aşa cum rezultă din situaţia prezentată, veniturile totale s-au realizat la un nivel de 65.56 % faţă de 
prevederile iniţiale şi la un nivel de 57.63% faţă de prevederile definitive. 
Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.2/2011. 
Punctul 3 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2012. 
Dl. Vincovici Aurel 
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism  a avizat favorabil. 
D-l Vasu: Bugetul pe anul 2012 a fost gândit şi planificat ţinând cont de realizările pe anul 2011  precum şi de sumele 
primite de la Ministerul de Finanţe şi Consiliul Judetean Mures şi de asemenea de debitele la impozite în anul 2012. 
Aceste sume le propunem la partea de venituri si cheltuieli astfel: Sume primite: Impozit pe vanit din cota de 18,5% 
cod 04.02.04 - 616.000 lei.  
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cod 11.02.02:- 
1.320.000 lei suma cu destinaţie precisă astfel: salarii învaţamânt 1.093.000 lei, cheltuieli materiale; învaţământ 
116.000 lei; indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap  -107.000 lei; ajutor încalzire-4.000 lei; 
Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06:360.000 lei; 
Suma pe care preconizăm  să o încasăm din impozite si taxe de la populaţie este de 3.643.000 lei; 
Preconizăm în baza HG 577 unde avem  încheiat un contract să primim prin HG suma de 3.292.000 lei; 
Pentru plaja ajutorului de încalzire prevedem a incasa 75.000 lei; 
Sume care vor fi rambursate din cheltuielile efectuate în anul precedent pentru programul FEADR-Lucrarea de 
modernizare a  drumurilor este de  6.326.000 lei. 
În urma calcului sumelor pe care am stabilit a le încasa, am analizat modul cum vom repartiza sumele pe cheltuieli, 
astfel că vă propun următoarele: La stabilirea salariilor pentru toţi angajaţii, nivelul a rămas la cel de anul trecut. 
Trebuie să vă informez că nivelul maxim de cheltuieli de personal s-a stabilit prin hotărâre de guvern şi nu poate fi 
modificat. La cheltuielile cu bunuri şi servicii în special însemnând: furnituri de birou, apa, telefon, carburant, faţă de 
nivelul cheltuielilor din anul 2011 am aplicat o reducere. De asemenea trebuie să vă informez că începând din acest 
an sumele reprezentînd cheltuieli cu bunuri si servicii la activitatea învaţamânt au fost repartizate şi se primesc din 
TVA ca şi salariile cadrelor didactice şi a fost stabilită la 116.000 lei. Deoarece faţă de anul anterior sumele 
repartizate în acest an sunt mai mici, de aceea considerăm că este necesar a sprijini din bugetul local şi în acest sens 
am majorat suma cu 33.000 lei din care se vor vira 8.000 lei la proiectul Ovidiu Rom şi 25.000 lei pentru burse. Vreau 
să vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru a fi cheltuite. De la cap 51 Autorităţi 
executive, propunem continuarea şi finalizarea  lucrărilor la clădirea primăriei şi de asemenea întocmirea unui 
strudiu de fezabilitate pentru reabilitarea dispensarului uman Rîciu, precum şi executarea unui bust, lucrări pentru 
care  am prevăzut suma de 213.000 lei. De la cap 54 alte servicii publice generale am propus a cheltui suma de 
40.000 lei pentru reabilitarea clădirii unde va funcţiona serviciul de urgenţa si pompierii. 
De la cap 67 Cultura si sport propunem a se cheltui suma de 120.000 lei pentru sustinerea cultelor, suma de 
l416.000 lei pentru continuarea lucrărilor la baza sportiva şi 50.000 lei pentru reabilitare camine culturale . De la cap 
68 Ajutor social propunem suma de 131.000 lei suma din care se vor plati asistenţii sociati si ajutoarele de 
încalzire.Trebuie să spun aici necesarul pentru plata asistentilor pe anul 2012 este de 154.000 lei suma care ar trebui 
sa o primim de la minister prin cote din TVA, dar din păcate am primit doat 107.000 lei şi în acest fel nu vom putea 
achitata toate indemnizaţiile pâna la finele anului. La cap 70 Locuinte mediu, iluminat  am prevăzut a cheltui pentru 
viabilizarea terenului pe care se va construi blocul ANL suma 30.000 lei şi de asemenea am mai prevăzut suma de 
60.000 lei pentru  studiile de fezabilitate pentru modernizarea targului şi realizarea parcului comunal. La cap 74 
Protecţia mediului dupa cum stiţi avem proiectul de reconsteucţie ecologica din Valea Sînmartinului la care în acest 
an trebuie să contribuim cu suma de 141.000 lei. Tot la acest capitol mai avem de achitat pentru staţia de deşeuri 
menajere TVA in suma de 416.000 lei şi tot la acest capitol propun propun procurarea unu tractor pentru 
deszăpezire şi a unui UNIMOG multifuncţional pentru salubritate si intretinere drumuri pentru care am propus suma 
de 140.000 lei. La lucrarea de Canalizare din sumele recuparate ca si garanţie de la executant si pentru executatea 



unor lucrări  neofertate prpunem suma de 179.000 lei.  La cap 84 Drumuri si poduri propunem finalizarea 
propiectului de Modernizare drumuri in suma de 7.329.000 lei şi continuarea lucrărilor pe strazile principale precum 
si începerea lucrărilor la trotuare  unde propunem suma de 4.072.000 lei 
D-l Manoilă Ioan 
Dacă  mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.3/2012. 
Punctul 4 
Dl. Vicerimar Chertes Ioan 
Dl. Chertes Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de pază comunală pe anul 2012. 
Având în vedere specificul comunei, adică practicarea agriculturii, ponderea faptelor înregistrate o constituie 
sustragerea de produse agricole de pe câmp sau din locurile de depozitare ale cetăţenilor, furturile comise din 
societăţile comerciale ca urmare a faptului că nu sunt dotate cu sisteme electronice împotriva efracţiei, accidente de 
circulaţie soldate cu pagube materiale, şi mai ales furturile de animale comise din cauza neglijenţei şi lipsei de 
supraveghere a deţinătorilor acestora, impune organizarea sistemului de pază a comunei Rîciu. 
Primăria Rîciu propune un nr. de 4 posturi de pază. 
Posturile de pază nr. 1 şi 2 vor avea în supraveghere obiectivele de pe raza satului Rîciu şi gospodăriile cetăţenilor 
din sat şi vor coopera cu paznicii de la staţia PECO şi fosta Bază de Recepţie a cerealelor. 
Postul de pază nr.3 va avea în supraveghere obiectivele de pe raza satelor şi gospodăriile cetăţenilor din: Sînmărtinul 
de Câmpie, Leniş, Gureţe, Valea Seacă, Valea Ulieşului, Căciulata, Hagău şi Cotorinau. Va colabora cu paznicii de la 
Staţia de comprimare şi cei de la Staţia de extracţie a gazelor naturale. 
Postul de pază nr. 4 va avea în supraveghere obiectivele de pe raza satelor şi gospodăriile cetăţenilor din Ulieş şi 
Valea Sânmartinului. 
Serviciul de pază este dotat cu un autoturism  căruia i se va aloca 50 litri combustibil pentru efectuarea rondurilor 
din timpul serviciului de pază. 
D-l Burian Teodor-agent Secţia 3 Poliţie Rurală Rîciu-Furturile de lemne din pădure reprezintă o problemă. Însă 
cetăţenii care deţin pădure trebuie să înţeleagă că încheierea unui contract cu Direcţia Silvică Mureş, le-ar putea 
rezolva problemele.  
Dl. Manoilă Ioan 
Dacă nu mai sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.4/2012 
Punctul 5  
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Rîciu  în calitate de membru 
fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Şincai”. 
Dl. Chertes Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Manoilă Ioan 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect. 
D-l primar Vasu Ioan- Asociatia de dezvoltare intecomunitara reprezinta structura de cooperare cu personalitate 
juridica, de drept privat infiintata in conditiile legii de unitatile administrativ teritoriale pentru realizarea in comun a 
unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea in comun a unor servicii publice. 
Consiliul Local Rîciu in sedinta din data de 29 decembrie 2011, a adoptat Hotărârea nr. 72 privind organizarea în 
colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, a  punctului de lucru „Situaţii de 
Urgenţă-SMURD” la nivelul comunei Rîciu, pentru deservirea zonei de câmpie. 
Având în vedere numărul  accidentelor de circulaţie pe căile rutiere din zonă datorită traficului auto intens, precum 
şi persoanelor care necesită asistenţă medicală de specialitate rezultă necesitatea stringentă a organizării punctului 
de lucru „Situaţii de Urgenţă-SMURD” la nivelul comunei Rîciu, pentru deservirea zonei de câmpie. 



Acest fapt va conduce la un timp maxim de răspuns de aproximativ 12 minute. 
Reducerea la maxim a timpului de răspuns conduce implicit la salvarea unui număr sporit de vieţi omeneşti aflate în 
pericol. În acest sens, considerăm că organizarea acestui punct de lucru, dotat şi organizat corespunzător face 
posibilă încadrarea în prevederile legale în domeniu şi justifică pe deplin investiţia cerută. Pentru a se putea pune în 
practică acest proiect trebuie constituită de către  unităţile administrativ-teritoriale din zonă o Asociatie de 
Dezvoltare Intercomunitara in scopul reglementarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in 
comun a serviciilor de urgenţă şi SMURD. 
În cadrul serviciului vor lucra două categorii de angajaţi-pompieri- angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă, respectiv personal medical angajat al asociaţiei pentru echipele de terapie intensivă mobilă. Astfel 
activitatea va fi finanţată şi din bugetul local al unităţilor administrative-teritoriale. 
D-l Manoilă Ioan 
Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.5/2012. 
Punctul 6 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici de realizare a 
lucrarilor de viabilizare teren Locuinte  Colective ANL P+2E.  
Dl. Vincovici Aurel 
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism  a avizat favorabil. 
Dl. Manoilă Ioan 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect. 
D-l Vasu-Ca urmare a înscrierii la Registratura Primăriei Rîciu a numeroase solicitări de locuinţe din partea tinerilor 
cu posibilităţi reduse de a-şi achiziţiona o locuinţă prin eforturi proprii, solicitările în structură fiind de apartamente 
cu două camere în proporţie de 81 % şi apartamente cu o cameră în proporţie de 19 %, Consiliul Local al comunei 
Rîciu a făcut demersuri la ANL, pentru cuprinderea acestor solicitări în Programul de construcţii de locuinţe pentru 
tineret. 
Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiţii este terenul amplasat în centrul localităţii Rîciu, 
conform planului de încadrare în zonă şi a planului de situaţie. 
Prin  Hotarârea Consiliului Local nr.40/2009, s-a aprobat transmiterea terenului în suprafaţă de 6002 mp din 
proprietatea privată a Consiliului Local Rîciu, în folosinţa gratuită a ANL pe durata executării investiţiei. Iar prin 
Hotărârea nr.29/2011 s-a aprobat documentaţia tehnico-economică şi plata studiului de fezabilitate pentru 
proiectul privind construirea unui bloc de locuinţe tip ANL - „Locuinţe Colective ANL P+2E” 
Realizarea lucrarilor de viabilizare a terenului constă în amenajarea drumurilor de acces, branşamente de apă şi 
canalizare pentru care se alocă suma de 30.000 lei. 
Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.6/2012. 
Punctul 7. 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  
rezultatele  inventarierii la sfârşitul anului 2011  a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al 
comunei Rîciu. 
Inventarul bunurilor din domeniul privat  al comunei  Rîciu, s-a efectuat tot  în baza Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a Normelor tehnice de aplicare aprobate prin HG 548/1999. 
Ulterior, domeniul public şi privat al comunei Rîciu a suferit modificări şi completări care au avut la bază hotărâri  ale  
consiliului local. 
Conform procesului verbal prezentat de comisia de inventariere constituită prin Dispoziţia nr. 658 din 14 decembrie 
2010 şi folosit ca anexă la proiectul de hotărâre pe care îl prezentăm rezultă următoarele: 
Terenurile proprietate publică şi privată a unităţii administrativ teritoriale Rîciu au o valoare scriptică egală cu 



valoarea faptică, fără modificări faţă de anul 2010. 
La construcţiile publice la sfârşitul anului 2011, valoarea scriptică şi cea faptică este mai mare cu  2.257.822 lei faţă 
de anul 2010 datorită investiţiilor făcute la Staţia de Transfer Deşeuri Menajere şi Staţia de epurare.  In ceea ce 
privesc construcţiile private constatăm valori nemodificate. 
La capitolul instalaţii valoarea de inventar a crescut cu 1.769.442 lei reprezentând instalaţia de canalizare şi instalaţii 
efectuate la Staţia de Transfer Deşeuri Menajere. De asemenea s-au făcut dotări cu echipamente tehnologice în 
valoare de 48.092 lei. În cursul anului 2010 s-au achiziţionat mijloace de transport (autogunoiere) în valoare de 
1.722.050 lei. 
In ceea ce priveşte dotarea cu aparatură şi mobilier specific investiţiile au crescut cu 21.000 lei. Valori mari de 
investiţii găsim şi la obiecte de inventar cu 876.110 lei.  Creanţele au crescut cu 195.496 lei. Suma rămasă în cont la 
trezorerie este de 36.000 lei. 
Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.7/2012. 
Punctul 8. 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea  RAPORTULUI DE EVALUARE  a  
performanţelor profesionale  pe anul  2011 a  secretarului  Consiliului  local  al  comunei   Rîciu,   Dunca  Ioan. 
D-l Manoilă Ioan. Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să încem. 
Dl. Chertes Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-l Vasu. Administraţia publică locală a comunei Rîciu este organizată si funcţionează conform principiului 
autonomiei locale, legalităţii, eligibilităţii si descentralizării serviciilor publice. În aceste condiţii, aparatul de 
specialitate al primarului, rezolvând treburile publice în ordinea si după principiile pe care le-a stabilit comunitatea si 
legislatia in vigoare . 
In cadrul comunei Rîciu, judetul Mureş, functia de SECRETAR este ocupata de d-l Dunca Ioan, numit in functie 
publica de conducere vacantă – prin Dispozţia nr.1 din 20.01.2011 a primarului comunei Rîciu, având avizul 
nr.870314 din 14.01.2011 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În data de 16 august Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici a organizat concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de secretar al 
comunei Rîciu. 
Conform dispoziţiilor art.62  alin.2 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici în urma acestui 
concurs a fost transmisă de către ANFP propunerea de numire în funcţia publică de conducere vacantă de secretar 
al comunei a d-lui Dunca Ioan, candidat declarat admis în urma concursului.Prin dispoziţia primarului nr.480 din 
18.08.2011 susnumitul a fost numit pe acest post. 
Conform fisei postului, functia publica de conducere implica atributii de coordonare a mai multor sectoare de 
activitate din cadrul institutiei, respectiv: Compartimentul agricol, Serviciul de asistenta sociala, stare civilă şi relaţii 
cu publicul. 
In perioada 17.01.2011-31.12.2011, activitatea secretarului de prezinta astfel : 
Pe langa aceasta activitate de coordonare SECRETARUL comunei Rîciu indeplineste si alte atributii reiesite din fisa 
postului dar si din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala  si alte acte normative. 
In conformitate cu prevederile Legii nr 215/2001 privind administratia publica locala, secretarul orasului Racari si-a 
indeplinit toate atributiile care sunt stabilite de aceasta lege, astfel : 
- a asigurat indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local si efectuarea lucrarilor de secretariat, a 
pregatit lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, a participat la toate sedintele de consiliu, a avizat proiectele si a 
contrasemnat hotararile adoptate. 
- a avizat pentru legalitate dispozitiile primarului si pe cele cu caracter normativ le-a adus la cunostinta publica; 
- a asigurat comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau 
de primar, in termenul prevazul de lege. 
- a coordonat compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta 
sociala, precum si a celorlalte compartimente din cadrul Primariei pentru o buna desfasurare a activitatii acestora. 
S-a constatat ca in anul 2011 au fost emise un numar de 858  dispozitii ale primarului si au fost adoptate un numar 



de 73 hotarari ale consiliului local in 13 sedinte din care 11 ordinare si 2 extraordinare. 
Precizam ca nici una din totalul de 931 acte administrative emise, respectiv dispozitii sau hotarari, in anul 2011, nu a 
fost atacate  pentru nelegalitate de catre Institutia Prefectului. Toate hotararile si dispozitiile fiind redactate, avizate 
si contrasemnate de catre secretar. 
În ceea ce priveşte activitatea juridica la nivelul instituţiei SECRETARUL comunei Rîciu, Dunca Ioan a  avizat pentru 
legalitate actele, contractele, şi a  redactat întâmpinările depuse la instanţele de judecată a acţiunilor judecătoreşti. 
A  consiliat si a verificat juridic documentele la solicitarea tuturor compartimentelor din cadrul Primăriei comunei 
Rîciu. 
Au fost redactate si avizate pentru legalitate contractele incheiate de autoritatea locala, de concesiune, de 
închiriere, de muncă sau de furnizare produse sau servicii ; 
- au fost rezolvare cererile adresate de celelalte compartimente ale instituţiei pentru consiliere juridică si verificare 
din punctul de vedere al legalităţii pentru adrese si corespondenta interna cat si catre diferite institutii sau cetateni. 
- a fost rezolvată corespondenţa cu cetăţenii  
- au fost avizate din punct de vedere legal 73 proiecte de hotărâre supuse spre aprobare Consiliului Local al comunei 
Rîciu; 
- au fost avizate din punct de vedere legal 858 dispoziţii emise de Primarul comunei Rîciu. 
- a participat ca memru în activitatea echipei de implementare a proiectelor finatate din fonduri structurale.  
Avand în vedere activitatea complexa desfasurata de catre SECRETARUL Comunei Rîciu in anul 2011, se constata ca 
d-l Dunca Ioan a urmarit in permanenta realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi pentru anul 2011, s-a 
preocupat de cresterea eficacităţii serviciilor potrivit cerinţelor documentelor Sistemului de Management al Calităţii. 
D-l Manoilă. Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.8/2012. 
Punctul 9.    
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ 
teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ. 
D-l Manoilă Ioan. Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să încem. 
Dl. Chertes Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-l primar. Trebuie să supunem aprobării aderărarea comunelor Suseni, Voivodeni şi Găleşti din judeţul Mureş, la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ   şi  mandatarea doamnei Lokodi Emöke, 
Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ, pentru a vota în cadrul Adunării în 
sensul celor menţionate la articolul 1 şi a semna Actul adiţional la Actul constitutiv al Asociaţiei. 
D-l Manoilă. Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.9/2012. 
Punctul 10.  
Dl. Primar Vasu Ioan.  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea spaţiului în care funcţionează  
Cabinetul Medical Individual Dr.Pologea Lelia-Maria prin atribuire directa S.C Polimed Silvana SRL. 
D-l Manoilă Ioan. Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să încem. 
Dl. Chertes Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-l primar. La notificarea nr.2 din 08.02.2012 înaintate de Cabinet Medical Individual Dr. Pologea Lelia Maria prin 
care solicită rezilierea contractului de concesiune şi transmiterea dreptului de concesiune, respectiv cererea SC 
Polimed Silvana SRL Tg Mureş care solicită preluarea dreptului de concesiune a spaţiului situat în Rîciu, str. Gh. 
Şincai nr.44 care a făcut obiectul contractului de concesiune nr.663/2005. 
În baza Legii nr.95/2006 şi a Ordinului nr.1332/2006 preluarea activităţii de praxis existent de către un alt medic de 
familie, în condiţiile încetării activităţii medicului titular, se face prin vânzarea patrimoniului de afecţiune 



profesională. 
Facem precizarea că SC Polimed Silvana SRL deţine în obiectul de activitate şi are angajat un medic care deţine 
specialitatea de medicină de familie, iar prin transmiterea dreptului de concesiune nu se va schimba destinaţia 
actuală a spaţiului. 
Având în vedere cele menţionate mai sus propunem adoptarea unei hotărâri care să aprobe: 
1. Transmiterea dreptului de concesiune înscris în contractul de concesiune nr. 663/2005 încheiat între Consiliul 
Local al Comunei Rîciu şi Dr. Pologea Lelia-Maria, în favoarea SC Polimed Silvana SRL Tg. Mureş, având ca obiect 
spaţiul în care funcţionează CMI situat în localitatea Rîciu, strada Gh. Şincai nr.44 format din 3 încăperi cu suprafa de 
52,26 m². 
D-l Manoilă. Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.10/2012. 
Punctul 11. 
Dl. Primar Vasu Ioan.  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă care urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social. 
D-l Manoilă Ioan. Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să încem 
Dl. Chertes Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-l primar. Persoanele care primesc ajutor social vor presta muncă în folosul comunităţii un anumit număr de ore, 
stabilit în funcţie de venit. 
Să nu uităm, multe persoane beneficiare de ajutor social sunt dintr-o categorie  aparte de cetăţeni, la care munca nu 
este pe primul plan şi care se lasă foarte greu prinse într-o activitate care cere efort. 
Primaria  are obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări  de interes local  pentru repartizarea orelor 
de muncă,  să ţină evidenţa efectuării  acestor ore şi  să asigure instructajul  privind normele  de  tehnică  a 
securităţii  muncii  pentru toate  persoanele  care  prestează acţiuni ori lucrări de interes local. 
Toate acţiunile care se vor desfăşura lunar, au fost stipulate în Planul de acţiuni de interes local pentru anul 2012. 
Primăria Rîciu a devenit angajatoare pentru aceşti beneficiari şi va face tot posibilul să execute toate lucrările 
prevăzute în acest plan. 
D-l Manoilă. Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.11/2012. 
Punctul 12. 
Dl. Primar Vasu Ioan.  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă 
juridică în vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în procesul intentat de SC 
PLASTINVEST SA  Ploieşti. 
D-l Manoilă Ioan. Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să încem. 
Dl. Chertes Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-l primar. În temeiul OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, între Comuna Rîciu şi SC 
Plastinvest  SA Ploieşti, a fost încheiat  contractul de lucrări nr.4040/2010 privind proiectul „Extinderea sistemului de 
alimentare cu apă în satele Sînmartinul de Câmpie, Leniş, Căciulata”. Executantul se obliga să execute aceste lucrări 
pe durata a 7 luni. Din motive independente de noi, lucrările au întârziat nespus de mult nefiind finalizate în 
termenul stabilit prin graficul de execuţie. La finalizarea  lucrărilor s-a convocat comisia de recepţie care a notificat 
executantul despre lipsuri şi deficienţe, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. Cum este şi normal 
în astfel de situaţii plata facturii finale se face numai remedierea deficienţelor şi după acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către CRPDRP 7 CENTRU-Alba. Deşi pe parcursul delurării contractului Comuna Rîciu a emis iar SC 
Plastinvest SA a acceptat la plată facturi, a mai rămas de plătit doar 8165, 95 lei.  Însă executantul nu numai că nu a 
respectat clauzele contactuale, dar nu a rezolvat pe cale amiabilă, prin tratative directe cu beneficiarul  ci a 



considerat că divergenta contractuală să fie soluţionată de instanţele de judecată, solicitând deblocarea garanţiei de 
bună execuţie care s-a făcut prin acordul de deblocare a garanţiei nr.243/23.01.2012, dar şi a altor sume 
reprezentâd penalităţi de întârziere. În dovedirea respectării clauzelor contactuale de către comuna Rîciu, trebuie să 
depunem înscrisuri la înstanţă care nu pot fi efectuate decât prin mandatarea unui avocat, care presupune un 
contract de asistenţă juridică. 
Contractul de asistenta juridica este incheiat in forma scrisa, ceruta ad probationem. El trebuie sa indeplineasca 
toate conditiile cerute de lege pentru incheierea valabila a unei conventii si dobandeste data certa prin inregistrarea 
sa in registrul oficial de evidenta al avocatului, indiferent de modalitatea in care a fost incheiat. 
D-l Manoilă. Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.12/2012. 
Punctul 13. 
Dl. Primar Vasu Ioan.  
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013 de pe raza teritorială a comunei Rîciu, cu modificarea denumirii 
unităţilor de învăţământ. 
D-l Manoilă Ioan. Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să încem. 
Dl. Sălăgean Iuonel. 
Comisia pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, a 
avizat favorabil. 
D-l primar. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 61 alin. 2 
stipulează „Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special 
liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia 
locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi 
deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. După emiterea avizului conform de către inspectoratul 
şcolar, Consiliul Local al unităţii administrativ teritoriale trebuie să emită hotărârea de consiliu având ca obiect 
reorganizarea reţelei şcolare din raza sa de competenţă. 
D-l Manoilă. Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.13/2012. 
II: Diverse 
Dl.Primar Ioan Vasu- Vă supun atenţiei modernizarea iluminatului public print-un program de eficientizare a 
consumului de energie electrică. Vom continua lucrările începute la clădirea primăriei şi modernizarea  dispensarului 
medical uman. Încercăm să plătim cheltuielile de transport ale profesorilor titulari care fac naveta de la Tg. Mureş. 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate si declar închise lucrările sedinţei. 
Drept  pentru  care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
       Manoilă Ioan                                             DUNCA IOAN 

  
 
 

  
 


