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Încheiat astăzi, 20.09.2012 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 prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu nr. 245. din 14.09.2012, 
cu respectarea prevederilor legale, 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. 
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, Chertes  Ioan, Cioloboc Ioan, Cozoş P. Petru,  
Cozoş  A  Petru, Gorea Ioan, Manoilă Ioan, Ruţa Mircea,  Săcărea Petru, Sălăgean Iuonel, Ulieşan  Ioan,  Vasu Raul Florin 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 
Chertes ioan îl propune pe d-l Săcărea Petru. Ceilalţi consilieri consideră că propunerea este potrivită astfel că se supune 
la vot şi cu majoritate de voturi d-l consilier Săcărea Petru este ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni, 
devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.16/2012. 
La sedinţa de astăzi participă domnul Primar Vasu Ioan, domnul Viceprimar  Chertes Ioan. 
Dl. Săcărea Petru-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 25 iulie 2012 însoţite de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile 
asupra conţinutului acestora. 
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 25 07.2012.  
Dl.consilier Săcărea Petru. 
Supun votului dumneavoastră Procesul verbal al şedinţei din data de 25.07.2012. 
Procesul-verbal al sedinţei din data de 25 07.2012 se aprobă cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Vasu Ioan pentru prezentarea ordinii de zi. 
D-nul Primar Vasu Ioan: 
Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiecte de hotărâri, privind: 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă prestate de  
S.C. Compania Aquaserv  S.A . Tg. Mureş . 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
5. Proiect de hotărâre privind susţinerea Programului „BIBLIONET-LUMEA ÎN  BIBLIOTECA MEA “pentru Biblioteca 
Comunală Rîciu, judeţul Mureş. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică cu d-na avocat Claudia Jiana Oltean, în 
vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în procesul intentat de SC Europlast România SRL 



Oradea, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de  Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de 
Canalizare AQUA  INVEST  Mureş, SC Kyo INC Satu Mare şi  Pologea Lelia Maria. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
II. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Dl.Săcărea Petru. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
I.Proiecte de hotărâre: 
Punctul 3 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012. 
Dl.Manoilă Ioan 
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.  Săcărea Petru 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să încem. 
D-na Gliga Steliana-referent pe probleme de contabilitate face precizările necesare cu privire la acest proiect.  
Având în vedere adresa MFP 353043/06.09.2012, privind retrimestralizarea la sumele defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor cu salariile din învăţământ, solicităm aprobarea retragerii din trim.IV 2012 a sumei de 6000 lei şi majorarea 
cu aceaşi sumă în trim. III 2012. Prin Decizia DGFP Mureş nr.400 şi 401/2012 s-a aprobat pentru comuna Rîciu suma de 
33.000 lei repartizată astfel:                                            Venituri-cap.11.02.02-TVA 21.000 lei 
                                                                                                              -cap.11.02.06-TVA echilibrare-12.000 lei 
                                                                                              Cheltuieli-cap.65.02. ch. Materiale- 17.000 lei 
                                                                                                               -cap.6757 asistenţi sociali-4000 lei 
                                                                                                               -cap.51,02 cheltuieli materiale-12.000 lei 
Analizînd stadiul realizării cheltuielilor la cap.74 Protecţia mediului, am constatat că la cap.7405 Colectarea şi distrugerea 
deşeurilor după ultimile plăţi făcute pentru lichidarea datoriilor la Staţia de Transfer Deşeuri Menajere faţă de plan avem 
o economie de 375.000 lei, sumă pe care vă rugăm să o aprobaţi pentru a fi trecută la subcapitolul 7406 Canalizare. 
Veniturile şi cheltuielile totale ar arăta astfel: 16.180.000 lei. 
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.17/2012. 
Punctul 4 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de 
alimentare cu apă prestate de  S.C. Compania Aquaserv  S.A . Tg. Mureş . 
Dl. Manoilă Ioan 
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism  a avizat favorabil. 
D-l Săcărea Petru. Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să încem. 
D-l Secretar-Dunca Ioan. În strategia de tarifare cuprinsă în Politica tarifară anexă la Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare la SC Compania Aquaserv SA sunt prevăzute modificări/ajustări 
ale tarifelor în fiecare an la data de 1 ianuarie şi 1 iulie  atât cu inflaţia cumulată de la ultima ajustare, cât şi în termeni 
reali, necesare pentru a realiza investiţii. Conform art.34, alin.(5) din Legea 241/2006 şi art.43, alin. (5) din Legea 51/2006 
stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se aprobă de către consiliile locale. Menţionăm că 
nerespectarea Strategiei de Tarifare, atrage după sine  suspendarea finanţării din partea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor sau chiar rezilierea Contractului de finanţare. 
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.18/2011. 
Punctul 5 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind susţinerea Programului „BIBLIONET-LUMEA ÎN  BIBLIOTECA 
MEA “pentru Biblioteca Comunală Rîciu, judeţul Mureş. 
Dl. Sălăgean Iuonel 
Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie 
copii, tineret şi sport a avizat favorabil. 



D-l Primar:  „Biblioteca este unicul spaţiu public unde putem să ne dezvoltăm intelectual cum dorim noi şi trebuie, deci, să 
fie promovată. Doar în locurile în care biblioteca nu mai stimulează imaginaţia oamenilor, se întâmplă ca lumea din 
comunitate să nu ştie unde se află aceasta”.  
Preşedinta ANBPR, Doina Popa a declarat că “80% dintre bibliotecile publice nu pot asigura accesul populaţiei la 
informaţie prin Internet pentru că nu sunt dotate cu tehnologie informaţională modernă, chiar dacă prin lege ele au acest 
rol. Intrarea în parteneriat cu programul Biblionet este, în acest context, o necesitate. 
Biblionet este un parteneriat între IREX, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, Fundația EOS (Educating for 
an Open Society), Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) și bibliotecile publice 
româneşti. Microsoft Corp., partener al programului Global Libraries la nivel mondial, va dona software în valoare de 
aproximativ 15 milioane de dolari către biblioteci.   
Programul Biblionet - lumea în biblioteca mea are o valoare totală de 26,9 milioane de dolari, este finanțat de Fundația 
Bill & Melinda Gates pentru următorii 5 ani şi are ca scop dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci publice în 
România.  
Scopul său este de a asigura creşterea accesului românilor la informaţie, ajutînd bibliotecile să-şi deservească mai bine 
comunitatea. 
Conditiile de eligibilitate (pentru biblioteci judetene si retelele lor) constă în:  
• Interesul manifestat de autoritatile locale de a gazdui un centru cu acces public  gratuit în biblioteca publică locală; 
• Existenta unui spatiu adecvat (cel putin 25 mp) - fie in biblioteca judeteana fie obtinut ca rezultat al unui parteneriat 
local cu o alta institutie din localitate – cu destinatie Centru de instruire pentru bibliotecarii din judeţ; 
• Selectarea si prezentarea a cel putin trei CV-uri de angajati, potentiali formatori, pentru a participa la cursurile de 
Formare de Formatori (TOT) organizate prin Programul Biblionet 
• Conectarea bibliotecii la broadband sau posibilitatea de conectare intr-o perioada relative scurtă (6 luni); 
•Asigurarea costului lunar pentru abonament Internet; 
•Existenta a cel putin un bibliotecar cu norma intreaga pentru biblioteca publica locala; 
• Posibilitatea de a mobila spatiul destinat centrului de instruire si a spatiului cu destinatie PAC cu mobila necesara (birou 
si scaun pentru fiecare calculator primit prin programul Biblionet); 
• Existenta unui sistem de securitate sau fonduri pentru achizitionarea acestuia in cel mai scurt timp (6 luni) pentru 
centrul  Internet 
•Existenta fondurilor necesare asigurarii echipamentelor primite prin programul Biblionet 
•Existenta unui sistem de incalzire sau a fondurilor pentru achizitionarea acestuia 
•Asigurarea costurilor impuse de participarea la cursurile de instruire organizate prin programul Biblionet (transport si 
cazare) 
Prin  adresa cu nr. 1062/06.09.2012 al Bibliotecii Judeţene Mureş am fost anunţaţi că am fost selectaţi  să participăm în 
Programul  „ Biblionet- lumea în biblioteca mea” alături de Biblioteca Judeţeană Mureş. 
D-l Săcărea Petru 
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.19/2012. 
Punctul 6 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică cu 
d-na avocat Claudia Jiana Oltean, în vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în procesul 
intentat de SC Europlast România SRL Oradea, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de  Utilităţi Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare AQUA  INVEST  Mureş, SC Kyo INC Satu Mare şi  Pologea Lelia Maria. 
D-l Dunca Ioan- Secretar-În data de 10.11.2010, Unitatea Administrativ Teritorială Rîciu şi SC Europlast România SRL 
Oradea au încheiat un contract având ca obiect achiziţia respectiv furnizarea a 130 europubele. UAT Rîciu a achitat 
contravaloarea facturilor, însă contractul încheiat are forţa obligatorie-putere de lege între părţile contractante, în cazul 
acesta fiind vorba de factura nr.2133/15.04.2011 achitată în data de 07.08.2012. Astfel că SC Europlast SRL a calculat 
penalităţi de întârziere pentru factura restantă, sumă ce urmează a fi reactualizată cu indicile de inflaţie.  
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de  Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare 
AQUA  INVEST  Mureş, ne-a chemat în judecată pentru a ne obliga să plătim cotizaţia datorată şi neachitată. Am depus 
la judecătorie acţiune în anulare întrucât ADI Aqua Invest nu s-a implicat şi în această zonă, nu a fost o colaborare 
eficientă până în momentul de faţă, implicarea a fost inexistentă, conducerea acestei asociaţii proliferând numai 
ameninţări, fără nicio implicare de facto. ADI Aqua Invest Mureş solicită doar achitarea sumelor datorate pentru cotizaţii. 
Subliniem de asemenea că în această primăvară am pus în funcţiune sistemul de alimentare cu apă de la Ulieş şi 
Sînmartin, dar poziţia asociaţiei a fost total neutră, evitând orice implicare. 



În anul 2008 între Primăria comunei Rîciu şi Sisteme Electronice de Arhivare Criptare şi Indexare Digitalizată Braşov, s-a 
încheiat Acord de Furnizare nr.073734/25.09.2008, având ca obiect transportarea datelor de pe suport de hârtie pe 
suport digital. Sistemul nu a funcţionat niciodată astfel că suntem nevoiţi să reziliem unilateral contractul, reziliere care 
nu se poate face numai prin instanţa de judecată. 
D-na Pologea Lelia Maria- fost medic concesionar al Cabinetului Medical Individual din Rîciu, contestă şi solicită anularea 
Titlului executoriu nr.3105/11.07.2012, emis de comuna Rîciu, conţinând obligaţii bugetare în cuantum de 703 lei din care 
636 lei debit şi 67 lei, accesorii calculate până la data de 11 iulie 2012.  
D-l primar Ioan Vasu-Considerăm că activitatea medicală desfăşurată de dr. Pologea Lelia Maria a fost de un 
profesionalism desăvârşit, a tratat cu devotament cetăţenii şi tinerii din comună şi merită să renunţăm la această 
pretenţie financiară. 
Dl. Săcărea Petru. 
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 13a consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.20/2012 
II: Diverse 
Dl.consilier  Ruţa Mircea- A venit toamna şi o dată cu ea s-au înmulţit furturile de produse agricole. Tot mai mulţi cetăţeni 
se plâng de acest lucru.  Se cheltuie sume mari de bani pentru înfiinţarea culturilor agricole, iar cînd trebuie să recoltezi 
producţia, risti să nu mai ai ce recolta. Ce este de făcut ?   
D-l Secretar- Dunca Ioan- La data de 30 septembrie 2011, Consiliul Local Rîciu a adoptat  H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 59 
privind  interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile şi străzile din comuna Rîciu după lăsarea 
întunericului. Conform Hotărârii-Încălcarea prevederilor reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă 
între 500 lei şi 1.000 lei.  
În cazul în care, în mod repetat proprietarul (deţinătorul) vehiculului cu tracţiune animală savârşeşte contravenţii de 
natura celei prevăzute, agentul de poliţie poate dispune şi măsura confiscării vehiculului, ca sancţiune complementară. 
Confiscarea se dispune de către agentul  de poliţie prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, odată cu aplicarea 
sancţiunii amenzii. Constatarea poate fi făcută şi de membrii consiliului local sau reprezentanţii instituţiei primarului, dar 
aplicarea contravenţiilor şi măsura confiscării vehiculului se poate face numai de către organele de poliţie. 
Vehiculele cu tracţiune animală confiscate se vor transporta şi păstra în custodie timp de 30 de zile, la primăria comunei 
Rîciu. 
Bunurile confiscate pot fi revendicate în termen de 15 zile de la data confiscării, după ce proprietarul (deţinătorul) face 
dovada achitării amenzii contravenţionale ce i-a fost aplicată şi a sumei de 200 lei reprezentind taxa de restituire. 
Bunurile confiscate nerevendicate în termen, vor trece în proprietatea Primăriei comunei Rîciu, printr-o dispoziţie a 
primarului. 
D-l Primar- La toate şedinţele de consiliu local s-a discutat despre angajarea unor cetăţeni de către prorietarii de terenuri 
care să păzească culturile agricole. Problema care se pune este însă de natură financiară. Proprietarii nu au bani suficienţi 
să-i poată plăti pe cei care ar trebui să păzească culturile. Cred că singura soluţie ar fi înfiinţarea poliţiei locale şi 
monotorizarea întersecţiilor cu camere de supraveghere. Dacă la Rîciu acest lucru se poate realiza, prin amplasarea a 4 
camere de supraveghere în intersecţii, din păcate în celelalte sate acest lucru nu se poate deoarece instalarea acestor 
camere este condiţionată de fibra optică.  
 
 

 
Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
Săcărea Petru                                            DUNCA IOAN 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


