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Încheiat astăzi 27 iunie  2012 cu ocazia  depunerii jurământului şi investirii primarului reales în 
urma scrutinului electoral de la 10  iunie  2012. Şedinţa are loc în localul Casei de Cultură Vasile Conţiu-
Rîciu unde participă cei 13 consilieri aleşi, primarul reales, secretarul comunei Rîciu şi 130 de invitaţi 
(locuitori ai comunei). 

D-l secretar mulţumeşte celor prezenţi şi spune că în conformitate cu Legea 215/2001, în termen 
de 20 de zile de la data desfăşurărilor alegerilor tebuie constituit consiliul local,  (consiliul local Rîciu a avut 
şedinţa de constituire în data de 20 iunie 2012, în baza Ordinului nr.219 emis de Prefectul Judeţului 
Mureş) iar după validarea mandatului primarului de către Judecătorie se depune jurământul de către 
primar şi se face investirea. Apoi dă cuvântul preşedintelui de şedinţă pentru a începe lucrările sedinţei. 

Domnul   preşedinte  de şedinţă  Vincovici Iulius Aurelian,   mulţumeşte celor prezenţi  şi  arată  că 
şedinţa este legal constituită   şi anunţă următoarea : 
 

O R D I N E   D E   ZI: 
 

1.-Depunerea jurământului şi Investirea   în funcţia  de primar  a d-lui Vasu Ioan. 
2.-Proiect de hotărâre privind  aprobarea contribuției financiare a comunei Rîciu în calitate de membru 
fondator,  la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania 
Gheorghe Șincai“   pentru exerciţiul financiar,  pe  anul 2012.  

Se trece la primul punct al ordinii de zi şi  preşedintele de şedinţă Vincovici Iulius Aurelian  dă 
cuvântul   domnului secretar Dunca Ioan pentru a  citi Încheierea Civilă nr.1961 a Sedinţei  camerei de 
consiliu a Judecătoriei Tg. Mureş din 26 iunie 2012 privind validarea mandatului de primar al comunei 
Rîciu al d-lui Vasu Ioan, candidat din partea Alianţei pentru Mureş/PDL. 
 După prezentarea rezultatului validării alegerii primarului, acesta este invitat să depună în faţa 
consiliului local jurământul. Se respectă solemnitatea. 
 Primarul citeşte textul jurământului - „ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-
credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei  Rîciu. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu”.  Apoi  îl  semnează. 
 Din  acest moment începe mandatul primarului reales. 
 După depunerea jurământului, primarului reales îi este înmânată de către secretar eşarfa în 
culorile drapelului naţional al României, ca semn distinctiv al primarului. Apoi se cântă imnul naţional. 
După acest moment d-l secretar îl felicită pe d-l primar spunându-i că îi revine o mare responsabilitate, 
pentru că oamenii l-au investit cu încrederea lor. 

În continuare  domnul primar Vasu Ioan  mulţumeşte celor prezenţi şi pe scurt  arată programele 
derulate până  în prezent şi cele de perspectivă   şi solicită sprijinul consilierilor în acest sens. 

Preşedintele de şedinţă Vincovici Iulius Aurelian,  îl felicită pe d-ul Vasu Ioan în numele consilierilor  
dorindu-i sănătate şi spor la muncă pentru mandatul cu nr.5. 
               Se  trece la punctual 2 al ordinii de zi  şi preşedintele de şedinţă  dă   cuvântul domnului     primar 
care   prezintă  un  referat  şi proiectul de hotărâre   privind  privind  aprobarea contribuției financiare a 



comunei Rîciu în calitate de membru fondator,  la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai“   pentru exerciţiul financiar,  pe  anul 2012.  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai " s-a înfiinţat în 18.05.2012 
prin libera exprimare a voinţei de asociere a unui număr de 6 membri fondatori - autorităţi ale 
administraţiei publice locale. 
           Scopul Asociatiei constă în realizarea în comun de către membrii asociaţi a unor proiecte de 
dezvoltare a zonei dar şi crearea unei componente comunitare integrate la nivelul judetului, specializată în 
acordarea primului ajutor de urgenţă, resuscitarea şi descarcerarea victimelor accidentelor de orice 
natură, operatiunilor de salvare  precum şi transportul victimelor la prima unitate medicală cu competenţa 
adecvată situaţiei sau la punctul de intâlnire cu alte echipaje competente (SMURD).  
             În Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii este definit Serviciul mobil de urgenţă, 
reanimare si descarcerare (SMURD)  ca fiind o  unitatea de intervenţie publică integrată, de importanţă 
strategică, fără personalitate juridică având în structura sa echipe integrate de reanimare, specializate în 
acordarea asistentei medicale si tehnice de urgenţă, precum si echipe cu personal paramedical, specializat 
in acordarea primului ajutor calificat. Primul ajutor calificat  constă în  efectuarea unor actiuni salvatoare 
de viată a unor persoane care au suferit o accidentare sau imbolnavire acută, de către personal 
paramedical care a urmat cursuri speciale de formare şi care are în dotare echipamentele specifice acestui 
scop, inclusiv defibrilatoare semiautomate, functionând sub formă de echipe de prim ajutor.   Primul 
ajutor calificat se acorda intr-un cadru institutionalizat, de echipe aflate sub coordonarea inspectoratelor 
pentru situatii de urgenţă, în colaborare cu autoritatile publice locale si structurile Ministerului Sanatatii 
Publice.  
          Personalul paramedical care activează în cadrul echipajelor de prim ajutor calificat este pregatit 
pentru această meserie  în centrul de formare specializat aflat în structura Inspectoratului General pentru 
Situatii de Urgenta Mureş. Tot Legea nr. 95/2006 prevede la art.90 faptul că  finanţarea activităţii 
echipajelor de prim ajutor calificat şi dotarea acestora se fac de la bugetul de stat, bugetul autoritatilor 
publice locale şi din alte resurse financiare prevazute in lege, inclusiv sponsorizari si donatii.  

S-a stabilit împreună cu celelalte unităţi administrativ teritoriale asociate,  un tarif unitar/locuitor de 
1,6 lei/lună pentru ca veniturilor estimate să  fie suficiente pentru a asigura cheltuielile de personal şi 
cheltuielile administrative cu utilităţiile. 
            După această intervenţie se supune la vot  şi cu  13  voturi pentru   se adoptă HOTĂRÂREA      
Nr.7/2012. 
 
 
 
 
 
 Preşedinte de şedinţă,                                                                           Secretar, 
           Vincovici Iulius Aurelian                                                                          Dunca Ioan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


