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Încheiat astăzi, 27.12.2012 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.576 din        
21.12.2012, 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 12;  Bucur Iacob, Chertes  Ioan, Cioloboc Ioan,  Cozos A 
Petru, Gorea Ioan, Manoilă Ioan, Ruţa Mircea,  Strete Silvia, Sălăgean Iuonel, Ulieşan  Ioan,  Vasu Raul Florin şi Vincovici 
Iulius-Aurelian  astfel că şedinţa este legal constituită. Lipseşte motivat Cozoş P Petru. 
La sedinţa de astăzi participă domnul Primar Vasu Ioan, domnul Viceprimar  Chertes Ioan. 
Dl. Cioloboc  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 12 consilieri. 
În continuare dl. preşedinte de şedinţă Cioloboc Ioan, prezintă ordinea de zi. 
Ordinea de zi este următoarea: 
I.  
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.  
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.  
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei 
Rîciu. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan. 
 4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică cu Cabinet de avocat Claudia Jiana 
Oltean, în vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în proces  cu Sindicatul din Învăţământ  
Spiru Haret Tg. Mureş în calitate  de reclamant pentru Fod –drepturi băneşti.  
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
5.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Supun votului dumneavoastră punctele de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă ? Abţineri? 
Cu 12 voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
În continuare, dau cuvântul domnului secretar Dunca Ioan, în vederea prezentării stadiului legalităţii hotărârilor 
adoptate în sedinţa din data de 29 noiembrie 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 29.11.2012.  
Procesul-verbal al sedinţei din data de 29.11.2012 se aprobă de cei 12 consilieri prezenţi. 



Punctul nr.2. 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.  
D-l Manoilă Ioan. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil. 
Dl.  Cioloboc  Ioan 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să începem. 
D-nul Primar Vasu Ioan: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş, a diminuat bugetul comunei pe anul 2012 la cap. 
52 Autorităţi publice cu suma de 16.000 lei şi se majorează cu aceaşi sumă titlul 10 cheltuieli de personal. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat de 
12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.38/2012. 
Punctul nr.3. 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind  privind  aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Local al comunei Rîciu. 
D-l Vasu Raul Florin. Comisia pentru a avizat favorabil. 
Dl.  Cioloboc  Ioan 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să începem. 
D-l Dunca- Secretar. 
Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile O.G.nr.35/2002 privind aprobarea regulamentului 
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 215/2001 
privind administratia publica locala republicată, cu modificarile si completarile ulterioare Legii nr. 393/ 2004 cu 
modificările si completările ulterioare si Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. 
Regulamentul conţine 10 capitole. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat de 
12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.39/2012. 
Punctul nr.4. 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind privind  aprobarea încheierii unui contract de asistentă 
juridică cu Cabinet de avocat Claudia Jiana Oltean, în vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  
Rîciu,  în proces  cu Sindicatul din Învăţământ  Spiru Haret Tg. Mureş în calitate  de reclamant pentru Fod –drepturi 
băneşti.  
D-l Vasu Raul Florin. Comisia juridică şi de disciplină, protecţie mediu şi turism a avizat favorabil. 
Dl.  Cioloboc  Ioan 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să începem. 
D-l Secretar. Trebuie depusă o întâmpinare la cererea de chemare în judecată de către Sindicatul din Învăţământ Spiru 
Haret Mureş, privind  calculul şi plata diferenţelor de drepturi salariale neacordate şi reîncadrarea cadrelor didactice şi 
personalului didactic auxiliar de la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai“ Rîciu. Sumele pentru salarii se repartizează de 
Ministerul de Finanţe prin cotă defalcată din TVA capitolul de buget  21 11 02 02 (salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte 
drepturi salariale în bani stabilite prin lege precum şi contribuţiile aferente acestora; cheltuielile prevăzute la art.104 
alin. (2) lit.b-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat). 
Aceste sume care se repartizează din bugetul de stat prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş sunt cuprinse  în 
bugetul local şi transmise conform destinaţiei lor. Distribuirea sumelor se face către Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai“ 
Rîciu în urma solicitării lunare în scris de către gestionarii contului cu drept de semnătură, directorul şi contabilul şcolii. 
Menţionăm că Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai“ Rîciu are Cod Fiscal separat, are cont deschis în Trezoreria Tg. Mureş 
pentru cheltuieli de personal.  
Sarcina unităţii administrativ-teritoriale comuna Rîciu este doar de a deschide credite şi a alimenta contul în baza 
cererilor mai sus amintite. Începând cu anul 2012 acelaşi regim le au şi cheltuielile materiale, bunuri şi servicii, plata 
acestora făcându-se tot din TVA. 
Încadrarea şi reîncadrarea cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar se face prin Inspectoratul Şcolar în baza 
actelor normative specifice. Statul de funcţii este întocmit de către Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai“ şi aprobat de 
către Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş.  
Unitatea administrativ-teritorială nu-şi poate permite şi nici nu are dreptul ca din veniturile proprii ale bugetului local să 
susţină plata diferenţelor de drepuri salariale neacordate şi cele care li se cuvin. 
Sumele alocate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru învăţământ au fost cheltuite de către Şcoala 
Gimnazială „Gheorghe Şincai“ în totalitate fără a se restitui la bugetul de stat. 



Faţă de această stare de fapt şi de drept,  considerăm că petenţii ar trebui să se adreseze Inspectoratului Şcolar şi 
Ministerul Educaţiei, înstituţii care planifică şi repartizează până la nivel de buget local aceste sume, ordonatorul de 
credite având obligaţia de a se încadra în aceste sume. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat de cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel 
hotărârea nr.40/2012. 
II: Diverse 
D-l Primar 
Analizând situaţia economică constatăm că nu avem datorii. În bugetul pe anul 2013 sperăm să avem 7 miliarde încasări, 
în rest aşteptăm influienţele în buget de la guvern. 
Sperăm ca anul 2013 să fie de bun augur. Dorim să realizăm câteva lucruri. Dacă timp de 17 ani am efectuată lucrările 
pentru utilităţi apă, gaz şi canalizare, acum trebuie să ne ocupăm de partea de suprafaţă , adică să realizăm trotuare, să 
continuăm cu asfaltarea străzilor să punem piatră pe drumuri şi stăzile lăturalnice. Foarte mulţi dintre consătenii noştrii 
care priveau cu neîncredere sistemul de canalizare executat, constată cu uimire că acesta funcţionează. Sigur că mai 
trebuie să rezolvăm câteva probleme la staţia de epurare. 
În anul 2013 nu ştim ce surse de finanţare vom avea pentru efectuarea diverselor proiecte propuse. După cum ştiţi a fost 
aprobat proiectul pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale care va funţiona în subordinea consiliului local. Dorim să 
demarăm cât mai repede acţiunea de înregistrare pentru a putea executa lucrările propuse.  Sunt foarte multe lucrări la 
păşuni, spaţii verzi, îmbunătăţiri funciare. Dorim de asemenea să amenajăm 3 parcuri de joacă pentru copii la Rîciu, 
Sînmartin şi Ulieş, să finalizăm bustului lui Avram Iancu. Vrem să continuăm cu tabăra de pictură, festivalul de film şi 
festivalul folcloric. De asemenea trebuie să identificăm o suprafaţă de teren pentru amenajarea unui parc pentru 
fotovoltaice. Poate vom reuşi să finalizăm şi proiectul cu iluminatul public. 
D-l consilier Ruţa Mircea- Am rezolvat capacele de la sistemul de canalizare conform discuţiei avute. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan- Dacă nu mai sunt alte probleme atunci declar închise lucrările şedinţei.  
Vă mulţumim. 
 
 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                                    Secretar, 
                               Cioloboc Ioan                                                               DUNCA IOAN 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


