
                                              ROMANIA 
                                                         JUDEŢUL  MUREŞ 
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                                                        CONSILIUL   LOCAL 

 

PROCES VERBAL 

Încheiat azi 20 aprilie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 
Rîciu 

 

Participă următorii consilieri: Bucur Iacob, Cozoş P. Petru, Cioloboc Ioan, Chertes  Ioan, Cozoş  A  
Petru, Gorea Ioan, Manoilă Ioan, Morariu Leontina, Sălăgean Iuonel, Ulieşan  Ioan, Vasu Raul 
Florin, Velcherean Rodica şi Vincovici Iulius-Aurelian. 

d-l Ioan Dunca - secretar al comunei Rîciu 

Doamnelor şi domnilor consilieri, pentru astăzi 20 aprilie 2012 a fost convocată şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al comunei Rîciu. Vă informez că din totalul de 13  consilieri locali 
aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 13. 
În aceste condiţii şedinţa este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate. Înainte de a 
trece la ordinea de zi, vă rog să-mi daţi voie să supun atenţiei dvs. spre aprobare procesul 
verbal al şedinţei  din data de 02.03.2012, proces verbal care a fost afişat pe panoul din holul 
primăriei. Vă supun aprobării dvs. acest proces verbal. 
Cine este pentru? unanimitate 
Împotrivă? Abţineri?  
D-l consilieri vreau să vă spun că, toate materialele care vor fi prezentate astăzi şi care vor fi 
supuse atenţiei dvs. şi înspre aprobare au fost discutate pe comisii, în comisiile din data de 
13.04.2012. Deci, am avut comisiile de specialitate ale Consiliului local, şi au fost discutate, 
eventualele observaţii pe care noi nu le-am primit, dvs. puteţi să le spuneţi şi în plen. Vă 
mulţumesc. 
Domnule preşedinte, aveţi cuvântul, vă rog. 

d-l  Vasu Raul - preşedinte de şedinţă 

             Domnul Vasu Raul, supune atenţiei domnilor consilieri ordinea de zi: 
             1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare 
             2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2012. 

Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu. 
3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local 
de  Evidenţă  Persoanelor al comunei Rîciu. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu. 

       4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică în vederea     



       reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în procesul intentat de SC  Kyo  
       Inc SRL  Satu Mare şi SC Sistemul  Electronic de Arhivare, Criptare şi Indexare Digitalizată SRL   
      Satu Mare. 

              Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  acordării unei sume de bani cu titlu de sprijin financiar,  pentru 
Parohia Reformată Sânpetru de Câmpie-Filiala Ulieş aflată pe raza administrativ teritorială a comunei 
Rîciu. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru reabilitarea şi modernizarea 
iluminatului public în comuna Rîciu. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 

          7. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru realizarea Sistemului de  
          supraveghere video  stadal, în  localitatea Rîciu.  

Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
8. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea caietului de sarcini pentru reparaţia şi modernizarea străzilor 
prin pietruire din  com. Rîciu. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea caietului de sarcini pentru reparaţia şi modernizarea 
trotuarelor de pe strada Gheorghe Şincai din localitatea Rîciu.  
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 

   10.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Supun la vot ordinea de zi: 
Cine este pentru? 13 voturi  
Împotrivă? Abţineri?  
Se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe 
anul 2012. 
D-l Primar-Prin HG nr.215/2012, comuna Rîciu a primit la cap.11.02.06-360.000 lei  sume din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor pentru cheltuieli de capital şi cheltuieli curente sumă propusă a fi distribuită 
astfel: cap. 51 Autorităţi publice-150000 lei; cap.54 Alte servicii publice-10000 lei; cap.67 Cultură-50000 
lei şi la cap.84 Drumuri şi poduri-100000 lei. 
Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot  proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 13 voturi  
Împotrivă? Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.22/2012. 
Pct. 3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar 
Local de  Evidenţă  Persoanelor al comunei Rîciu. 
D- Primar- Având în vedere prevederile art.25 alin (1) şi (2) din OG 84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi 
obligativitatea înfiinţării în mod eşalonat a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor Primăria comunei Rîciu doreşte să demarareze procedurile organizării unui astfel de  
serviciu public. 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) Rîciu pe care dorim să-l înfiinţăm va 
fi  organizat în subordinea Consiliului Local Rîciu. 
SPCLEP Rîciu va funcţiona în clădirea UAT Comuna Rîciu. În cadrul serviciului vor fi angajate 3 persoane 
care vor urma un stagiu de pregătire la DJEP Mureş. Din punct de vedere tehnic conform organigramei, 
serviciul va fi în subordinea secretarului consiliului local.  
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Rîciu, Judeţul  Mureş, va furniza servicii 
pentru cetăţenii comunei Rîciu şi locuitorii din cele 4 comune care sperăm noi o să fie  arondate (Şincai, 
Crăieşti, Pogăceaua şi Sînpetru). 



Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot  proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 13 voturi  
Împotrivă? Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.23/2012. 
Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică în  
vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în procesul intentat de SC  Kyo 
Inc SRL  Satu Mare şi SC Sistemul  Electronic de Arhivare, Criptare şi Indexare Digitalizată SRL Satu Mare. 
D-l Primar- În data de 25.09.2008, Unitatea Administrativ Teritorială Rîciu a încheiat un contract de 
furnizare cu SC Sistemul Electronic de Arhivare, Criptare şi Indexare Digitalizată SRL Braşov, având ca 
obiect punerea la dispoziţie a unui serviciu electronic de transpunere a datelor de pe suport fizic (hârtie) 
pe suport digital (electronic). Deşi furnizorul se obliga să pună în funcţiune, aplicaţia S.E.A către 
beneficiar şi să comunice manualul de utilizare a aplicaţiei acest lucru nu s-a întâmplat, dar au început să 
emită facturi pentru servicii neonorate. Aceste facturi au fost plătite o perioadă, dar apoi am sistat plata 
acestora deoarece aplicaţia nu a funcţionat îar reprezentanţii firmei respective nu au răspuns invitaţiei 
noastre de a interveni la acest sistem. În această situaţie sunt peste 100 de primării din ţară care au 
încheiat astfel de contracte. La data de 09.02.2011, Sistemul Electronic de Arhivare, Criptare şi Indexare 
Digitalizată încheie un contract de transfer fond de comerţ cu Elektronische Archiv Verschlusselung Satu 
Mare prin care transferă toate drepturile sale patrimoniale şi nepatrimoniale.  Apoi la data de 
24.01.2012 SC Sistemul Electronic de Arhivare, Criptare şi Indexare Digitalizată SRL Bucureşti încheie un 
contract de cesiune de creanţă cu SC Kyo INC SRL Satu Mare, care ne acţionează în instanţă cerând 
executarea silită a UAT Rîciu, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă nr.447/CA din 
21.04.2009, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr.2539/62/2009. Judecătoria Tg. Mureş 
respinge cererea de încuviinţare a executării silite formulate de Biroul Executorului Judecătoresc Vlas 
Maria Cristina, cu sediul în Luduş  împotriva debitoarei  UAT Rîciu, ca neîntemeiată. Pt. acest dosar 
dorim să facem recurs. SC Elektronische Archiv Verschlusselung SRL Satu Mare formulează  o cerere de 
emitere a ordonanţei de plată în baza Contractului de transfer de fond de comerţ nr.23AC/09.02.2011. 
Acest proces este la Judecătoria Satu Mare în ziua de 09.05.2012. Se solicită prin aceste procese 
contravaloarea serviciilor de back up online în baza facturilor emise de la incheierea contractului până în 
prezent la care se adaugă penalităţi. 
Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot  proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 13 voturi  
Împotrivă? Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.24/2012.  
Pct. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  acordării unei sume de bani cu titlu de sprijin financiar, 
pentru Parohia Reformată Sânpetru de Câmpie-Filiala Ulieş aflată pe raza administrativ teritorială a 
comunei Rîciu. 
D-l Viceprimar- Biserica reformată  din satul Ulieş  este o construcţie veche ce datează din anul 1700. 
Populaţia maghiară din satul Ulieş numără 52 persoane. Biserica şi mai ales gardul care o împrejmuieşte 
are nevoie urgentă de reparaţii. Credincioşii reformaţi din satul Ulieş au contribuit cu sume de bani dar 
sunt insuficienţi pentru a începe lucrările, de aceea un ajutor cât de mic din partea nostră este binevenit. 
D-l consilier Manoilă Ioan propune alocarea sumei de 2000 lei, cu condiţia ca preotul  Bisericii reformate 
să întocmească şi să transmită o raportare a  modului de utilizare a fondurilor primite. 
Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot  proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 13 voturi  

Împotrivă? Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.25/2012.  
Pct. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru reabilitarea şi modernizarea 
iluminatului public în comuna Rîciu 
În conformitate cu Legea 230/2006 privind serviciul de iluminat public administraţiile publice locale au 
drept de folosinta cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice, pe 



toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract incheiat intre autoritatile administratiei publice 
locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice. 
Însă iluminatul stradal este foarte costisitor si anual primaria achita facturi de aproximativ 30000 de lei 
vechi, astfel că ne-am gandit sa reducem cheltuielile si sa îmbunătăţim iluminatul. Am initiat acest 
proiect de hotarare privind realizarea unui studiu de fezabilitate in acest sens, care  sper să  primească 
girul consilierilor locali. 
Obiectivul general strategic propus prin proiectul de investitie de catre aplicant consta in modernizarea 
sistemului de iluminat stradal astfel incat sa se atinga urmatoarele obiective: scaderea consumul de 
energie electrica aferent iluminatului public stradal, imbunatatirea calitatii iluminatului stradal si 
diminuarea costurilor primariei legate de factura la energie electrica pentru serviciul de iluminat”. 
Practic, se propune  modernizarea sistemului de iluminat public pentru toate satele comunei folosindu-
se lămpi.  
Pentru aceasta investitie este nevoie de 50000 lei. Utilizarea acestor becuri va contribui substantial la 
reducerea consumurilor de energie electrică.  Se vor monta 150 Lampi: Master PL-L 4p de 36W sau 55W, 
soclu 2G11. Oferta de pret cuprinde corpul de iluminat, sistemul de fixare ( bratari, carja, cablu, cleme 
de racordare) si inclusiv manopera de montare. Îmbunătăţirea serviciului de iluminat public trebuie sa 
asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica in comuna Rîciu. 
Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot  proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 13 voturi  
Împotrivă?  

             Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.26/2012.  
          Pct. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru realizarea Sistemului de  
          supraveghere video  stadal, în  localitatea Rîciu.  

Obiectivul proiectului este achiziţionarea unor echipamente prin care se realizaeză supravegherea in 4  
locaţii din localitatea Rîciu, transmitearea imaginilor lor către un centru de supraveghere, monitorizarea 
şi înregistrarea acestora pentru o perioada de 30 zile, conform dispozitiilor legale (Legea 333 / 2003 si 
normele de aplicare). De asemenea, in centrul de supraveghere, imaginile vor putea fi operate si/sau 
prelucrate. 
Se doreşte achiziţionarea unui întreg sistem de echipamente profesionale pentru supravegherea 
exterioară in 4 (patru) puncte de interes local şi anume: 

    Centrul de supraveghere nr. 1 – va fi amplasat pe strada Gheorghe Şincai (drumul naţional DN   
    15E) la intersecţia cu strada Tineretului, strada Targului si drumul judetean DJ 173 
    Centrul de supraveghere nr. 2 - va fi amplasat pe strada Gheorghe Şincai la intersecţia cu  
    strada  Vasile  Conţiu, blocul 102 
    Centrul de supraveghere nr. 3 – va fi amplasat pe strada Gheorghe Şincai la intersecţia cu  
    strada Vasile  Conţiu, în zona Casei de Cultură „Vasile Conţiu” 
    Centrul de supraveghere nr. 4 – va fi amplasat pe strada Bisericii, în apropierea Bisericii        
    Ortodoxe 

Centrul de monitorizare şi înregistrare a imaginilor transmise va fi amplasat în spaţiul special  destinat 
din sediul Primăriei Comunei Rîciu. 
Sistemul va fi compus din: 

- Hardware:   
• camere de supraveghere video; 
• unul sau mai multe PC ce permit vizualizarea imaginilor; 
• videorecordere pentru inregistrarea imaginilor preluate de camerele de supraveghere video; 
• dispozitive de prelucrare a imaginii in vederea stocarii inregistrarilor; 
• surse de alimentare pentru camerele de supraveghere video 

• surse de alimentare neintreruptibile (UPS) pentru dispozitivele de inregistrare si stocare a imaginilor; 



- Software:   
• permite managementul achizitiilor de date video, encodarea/ decodarea   si redarea imaginilor, 
• monitorizeaza sistemul de detectie video,  stocarile  de date, evenimentele si imaginile; 
• poate fi incorporat in echipamentul de inregistrare in varianta stand-alone (DVR) sau poate fi instalat 
pe un PC pentru  varianta server  permitand  totodata accesul la informatia video de la distanta prin 
varianta client a software-ului; 
• poate programa activarea sistemului de inregistare doar in conditiile detectarii miscarii de catre 
camerele video; 
Soluţia tehnică propusă prin Proiectul Tehnic se bazează pe un sistem de comunicaţii modern, prin 
intermediul căreia se vor transmite imaginile (în format digital, criptat). Reţeaua va fi una comercială, 
implementată de către un furnizor de servicii de telecomunicaţii care activează pe piaţa locală şi care va 
pune la dispoziţie reţeaua proprie în vederea transmiterii imaginilor. Această soluţie elimină 
neajunsurile tehnice legate de implementarea unei reţele proprii (indiferent de tehnologia aleasă) şi 
totodată elimină costurile de implementare, mentenanţă şi eventual licenţiere. Menţionam ca soluţia 
aleasa este conforma cu standardele si normele naţionale si europene privitoare la securitatea datelor. 
Standardele si normativele menţionate sunt specificate in in Caietul de Sarcini, implementatorul 
sistemului urmând sa se asigure de respectarea acestora. 
Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot  proiectul de   hotărâre. 
Cine este pentru? 13 voturi  
Împotrivă?  
Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.27/2012.  
Pct.8. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea caietului de sarcini pentru reparaţia şi    modernizarea 
străzilor prin pietruire din  com. Rîciu. 
D-l Primar- S-au modernizat drumurile comunale şi străzile părincipale. Acum urmează străzile care se 
intersectează cu  acestea. Lucrările pentru repararea prin pietruire a străzilor din Comuna Rîciu sunt 
situate în satele Căciulata, Leniş, Sînmartin şi Ulieş. Necesitatea  pietruirii  acestora este justificată prin 
adoptarea hotărârii Primăriei comunei Rîciu, de a continua programul de reabilitare a infrastructurii 
rurale, prin modernizarea şi reabilitarea străzilor. Lungimea străzilor supusă modernizării este de  3678 
ml x 5 ml (lăţime) = 18390 mp,  în satele Căciulata, Leniş şi  Sînmartin şi de: 8270 ml x 4 ml (lăţime) = 
33080 mp în Satul Ulieş.  
De asemenea se vor efectua  lucrări de amenajare a şanţurilor din comuna Rîciu: - Satul Ulieş: 14040 ml 
(pe ambele părţi); - Satele Sînmartinu de Cîmpie, Leniş, Căciulata: 6036 ml (pe ambele părţi). Stadiul fizic 
actual al acestor străzi este următorul: în  Satele Sînmartinu de Cîmpie, Leniş, Căciulata: 2478 m au 
îmbrăcăminte de pământ şi 1200 m sunt semipietruite, iar în satul Ulieş din totalul de 8270 m: 2300 m 
au  îmbrăcăminte de pământ şi 5970 m sunt semipietruite. 
Având îmbrăcăminte din balast sau pământ străzile au numeroase denivelări şi gropi adânci, care le fac 
să fie necirculabile mai ales în perioadele cu precipitaţii şi în sezonul rece. Carosabilul nu este încadrat cu 
borduri şi nu există trotuare pietonale amenajate. 
Prin pietruirea acestor străzi se vor îndeplini următoarele obiective care susţin necesitatea  şi 
oportunitatea investiţiei: 
 -realizarea unui confort optim pentru traficul auto şi circulaţia pietonală; 
 -reducerea riscului de accidente; 
 -siguranţă în exploatare; 
 -reducerea zgomotului din trafic şi a noxelor emise în atmosferă; 
            -asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe carosabil. 
Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot  proiectul de   hotărâre. 
Cine este pentru? 13 voturi  

Împotrivă? Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.28/2012.  



Pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru reparaţia şi modernizarea 
trotuarelor de pe strada Gheorghe Şincai din localitatea Rîciu.  
Consiliul Local Rîciu, în calitate de administrator al străzilor, are obligaţia de a asigura realizarea 
lucrărilor de întreţinere, reparaţii administrative şi exploatare a acestora conform exigenţelor normative 
în vigoare, pentru siguranţa şi confortul circulaţiei. Conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 
457/1997 şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997–privind regimul drumurilor, republicată, 
modificată şi completată, toate lucrările de reparaţii curente şi capitale la  străzi trebuie să fie executate 
având la bază o documentaţie tehnico – economică. 
Consiliul  Local Rîciu a procedat la elaborarea caietului de sarcini necesară în vederea execuţiei lucrărilor 
la obiectivul: Modernizarea trotuarelor de pe strada Gheorghe Şincai din localitatea Rîciu. 
Strada Gheorghe Şincai, pe care urmează a fi amenajate trotuare noi este situată de-a lungul DN 16 E, 
fiind utilizată şi de traficul greu dinspre şi spre Tg. Mureş. Pentru satisfacerea nevoilor de acces ale 
locuitorilor comunei Rîciu, în ceea ce priveşte siguranţa şi comfortul traficului pietonal, se impune 
amenajarea trotuarelor care este este absolut necesară, traficul pietonal desfăşurându-se de multe ori 
pe marginea străzii, datorită spaţiului neamenajat dintre bordura străzii şi limitele proprietăţilor.   
Deoarece pe această stradă se află şi centrul de comună se doreşte amenajarea trotuarelor pe ambele 
sensuri de la întrarea în localitatea Rîciu şi până la calea ferată. Lucrările propuse în  prezentul studiu 
constau din amenajarea trotuarelor şi pavarea acestora  pe ambele părţi ale străzii Gheorghe Şincai. Ca 
şi soluţii constructive optăm pentru pavele autoblocante cu o grosime de 6 cm puse pe un suport de 
nisip de 2 cm, încadrate cu borduri pe fundaţie de beton.  Lăţimea trotuarelor să fie de 1 m. În etapa 
următoare vom moderniza cel de-al doilea tronson de la calea ferată la Casa de Cultură Vasile Conţiu. 
Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot  proiectul de   hotărâre. 
Cine este pentru? 13 voturi  
Împotrivă? Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.29/2012.  

   Pct.10 Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări,  
   interpelări). 

D-l consilier Manoilă Ioan- În urma discuţiilor avute cu d-l Director Gh. Conţiu, mi s-a spus că 
Reprezentanţii Asociaţiei Ovidiu Rom şi cei ai GlaxoSmithKline (GSK) România  lansează şi componenta 
de sănătate a proiectului Fiecare Copil în Grădiniţă, care va permite dezvoltarea, de către comunităţile 
locale, a unor proiecte de sănătate şi educaţie în sănătate, arii critice ce pot duce la îmbunătăţirea stării 
de sănătate a copiilor proveniţi din familii foarte sărace. Faptul că în acest proiect este implicat şi 
consiliul local Rîciu, cred că ar fi imperios necesar să dezvoltăm şi noi în cadrul proiectului această latură.  
D-l primar- După întoarcerea d-lui Director de la intâlnirea care are loc la Braşov cu reprezentanţii 
Asociaţiei pe această temă o să vă informez. Cred că nu ar fi lipsit de inteses să amenajăm la şcoală un 
cabinet medical unde săptămânal să meargă un cadru medical să pentru a efectua un triaj al stării de 
sănătate. 
D-l preşedinte de şedinţă- Dacă nu mai sunt alte subiecte de abordat, declar închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim pentru participare la această şedinţă. 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
        Vasu Raul                                                DUNCA IOAN 

 
   

 
 
 
 


