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Încheiat astăzi, 29.11.2012 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.503 din        
23.11.2012, 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,  Cozos A 
Petru, Cozos P 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.  
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 13 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  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 la nivelul comunei Rîciu.  
Iniţiator Primar Vasu Ioan. 
4.Proiect de hotărâre privind  contractarea serviciilor  de paza şi protecţie care se vor efectua în comuna  Rîciu. 

 Iniţiator Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUA INVEST MUREŞ. 

 Iniţiator Primar Vasu Ioan 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, respectiv articolul 36 şi Anexa Politica Tarifar-ianuarie 2011 la contract. 

 Iniţiator Primar Vasu Ioan 

 7.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 S.N.G.N ROMGAZ S.A. Sucursala Tg. Mureş în 
calitate  de contestator pentru Fond-contestaţie la executare.  
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
8.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2012“ pentru  copii din  învăţământul   
preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu.  
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
9.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sumei pentru transpunerea în bronz a bustului marelui revoluţionar roman paşoptist 
Avram Iancu.  
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
10.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 13 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 20 octombrie 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 20.10.2012.  
Procesul-verbal al sedinţei din data de 20.10.2012 se aprobă de cei 13 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 suplimentat bugetul comunei pe anul 2012 la 
cap. Sume Defalcate din TVA cu suma de 68.000 lei. Această sumă propunem a o repartiza astfel: 34.000 lei salarii 
învăţământ; 4.000 lei cheltuieli materiale şi 30.000 lei indemnizaţii asistenţi personali. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat de 
10 din cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.30/2012. 
Punctul nr.3. 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 la nivelul 

comunei Rîciu.  
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-l Dunca- Secretar - In baza prevederilor Legii nr. 571/2003, consiliul local are competenta sa stabilească cota 
impozitelor şi taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală, prin lege fiind stabilite limitele 
minime si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevăzute în sumă fixă, stabilirea altor taxe locale 
ţinând cont de prevederile cap. X Titlul IX din Codul Fiscal, stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10% conform 
prevederilor art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, si art. 265 alin. 2 din Codul fiscal, majorarea impozitelor si taxelor locale 
conform art. 287 din Codul fiscal, precum şi procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice 
prevăzute la art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificată şi completată. 
Propunerile privind nivelurile taxelor si impozitele locale, precum si nivelul taxelor speciale au fost inaintate Directiei 
Fiscale, în calitate de iniţiator al Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 
2013, de catre compartimentele de specialitate care administreaza aceste impozite si taxe, prin adresele anexate 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat de 
13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.31/2012. 
Punctul nr.4. 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind contractarea serviciilor  de paza şi protecţie care se vor efectua 

în comuna  Rîciu. 

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 Primar. „În conformitate cu prevederile  art. 36, alin.(6) lit.a) pct.7 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, Consiliul local  are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia 
celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 
 Încheierea unui contract cu o firmă specializată de pază  se justifică prin faptul că la această dată paza bunurilor care 
aparţin domeniului public sau privat al comunei precum şi a cetăţenilor se realizează astfel: 
 -La nivelul instituţiilor subordonate care au în administrare aceste bunuri patrimoniale, paza se realizează în acest 
moment cu personal propriu, autorizat în condiţiile legii şi în baza unor planuri de pază avizate de autorităţile în 



domeniu, însă sistemul este total ineficient din cauză că nu reuşim să găsim persoanele potrivite pentru acest serviciu. 
Posibilitatea încheierii unui contract cu o fimă de pază, precum şi necesitatea acestuia se regăsesc în  Legea 333/2003 
privind paza bunurilor, obiectivelor, valorilor si protectia persoanelor. 
Actul normativ stabileste conform prevederilor art.2 « in sarcina organelor de specialitate ale administratiei publice 
centrale si locale care detin bunuri ori valori, obligativitatea să asigure paza acestora». 
Pe lângă argumentele socio-economice ce stau la baza încheierii unui contract destinat asigurării pazei obiectivelor de 
interes local şi ţinând cont de posibilitatea dar şi obligativitatea pe care legiuitorul o instituie în sarcina autorităţilor 
administraţiei  locale de a asigura paza obiectivelor proprii, printr-un astfel de serviciu, primează interesul cetăţeanului, 

siguranţa sa precum si siguranţa bunurilor  şi valorilor aflate în patrimoniul statului. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat de 
cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.32/2012. 
Punctul nr.5. 
 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 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 primar Ioan Vasu-Aprobarea aderării comunei Iclănzel din judeţul Mureş, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUA INVEST MUREŞ   şi  mandatarea domnului Ciprian Dobre, 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 este o necesitate. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat de 
cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.33/2012. 
Punctul nr.6. 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, respectiv articolul 36 şi Anexa Politica Tarifar-
ianuarie 2011 la contract. 

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. 
La data  8 aprilie 2011 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată din judeţul Mureş”, din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1 – Extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată. 
În conformitate cu obligaţiile asumate prin Contractul de finanţare, la data de 18.04.2012 S.C. “Compania Aquaserv” S.A. 
a semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Contractul de Credit pentru cofinanţarea 
proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” – proiect derulat prin 
Ministerul Mediului şi Pădurilor – POS Mediu. La secţiunea 5.12 Contractul de Credit prevede mecanismul de 
modificare/ajustare a tarifelor, cu detalierea acestuia în anexa 4 Strategia Tarifară. 
Revizuirea Strategiei Tarifare conform condiţiilor băncii cofinanţatoare este stipulată atât în Contractul de Finanţare nr. 
121172/08.04.2011 încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor (anexa 1.4 ultima pagină), cât şi în Contractul de 
Delegare art. 36 (modificat prin Actul adiţional nr. 2). 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat de 
cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.34/2012. 
Punctul nr.7. 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul 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 S.N.G.N 
ROMGAZ S.A. Sucursala Tg. Mureş în calitate  de contestator pentru Fond-contestaţie la executare.  
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Dl.  Cioloboc  Ioan 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să începem. 
D-l primar Ioan Vasu- 
În data de 08 mai 2012, la sediul Primăriei Rîciu, a fost înregistrată contestația formulată de contestatoarea S.N.G.N. 
ROMGAZ S.A. - la Decizia de impunere nr. 1720/12.04.2012, prin care i-au fost stabilite contestatoarei obligațiile fiscale 
de plată față de bugetul local al comunei, în conformitate cu legislația în vigoare în materie. 



Contestatoarea reclamă în cuprinsul contestației suma stabilită cu titlu de obligație fiscală față de autoritate - impozit pe 
clădiri, respectiv cuantumul acesteia. 
Astfel, se invocă faptul că autoritatea nu ar fi ținut seama de declarația fiscală a contestatoarei, respectiv că nu ar 
recunoaște noua valoare de inventar a imobilului - Hală compresoare Sânmartinul de Câmpie, comuna Rîciu, rezultată în 
urma reevaluării patrimoniului societății. 
Totodată contestatoarea mai afirmă că, din cuprinsul deciziei de impunere ar reieși faptul că stabilirea cuatumului 
impozitului s-a realizat prin aplicarea prevederilor art. 253, alin. (6), lit.”a” din Codul fiscal – Legea nr. 571/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, ceea ce nu corespunde însă realității, pentru ceea ce vom arăta în cele ce 
urmează. 
Analizând contestația prin prisma celor relevate, precum și prin cea a prevederilor legale incidente, se constată că 
obligaţiile fiscale stabilite în sarcina contestatoarei cu titlu de impozit pe clădiri, au fost corect și legal determinate, sens 
în care, considerăm contestația nefondată pentru următoarele considerente: 
Într-adevăr, la stabilirea obligației fiscale a contestatoarei – impozit pe clădirile aflate în patrimoniul ei, situate pe raza 
administrativă a comunei Rîciu, autoritatea publică locală nu s-a rezumat la declarația de impunere fiscală a acesteia 
întrucât nici nu o putea face. 
Astfel, conform declarației de impunere fiscală – aspect susținut și prin contestație, contestatoarea recunoaște pentru 
anul fiscal 2012 un impozit datorat doar în cuantum de 43.857 lei, aferent unei valori de inventar sub care afirmativ s-ar 
înscrie clădirea, de numai 2.657.881 lei. 
Ori, o atare declarație nu poate fi acceptată în condițiile în care această clădire intrată în inventar sub o valoare oarecare 
– nici nu are relevanță, a beneficiat numai de lucrări de modernizare efectuate în anul 2010 și recepționate în 
decembrie 2010 – în cuantum de 10.931.674 lei, sens în care, există întocmită o întreagă documentație de autorizare, 
depusă chiar de către contestatoare, în vederea obținerii autorizației de construire ce a fost emisă sub nr. 
14/03.12.2009. 
Ori, din perspectiva celor mai sus arătate, prevederile alin.(3^1) al art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, dispun în mod expres că ”În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de 
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere de către locatar din punct de vedere fiscal acesta are 
obligația să comunice locatorului valoare lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declarații fiscale, în termen de 
30 de zile de la data terminării lucrărilor respective”. 
În sensul mai sus arătat, urmare investițiilor realizate la imobil prin executarea unor lucrări de modernizare autorizate și 
executate în anul 2010 pentru o valoare de 10.931.674 lei, declarația de impunere fiscală trebuia în mod obligatoriu să 
reflecte această situație, respectiv valoarea de inventar a clădirii – Hală compresoare Sânmartinul de Câmpie, comuna 
Rîciu, să crească prin înregistrarea acestui plus de valoare adus imobilului. 
În niciun caz nu se poate invoca faptul că doar într-un an de zile de la recepția lucrărilor de modernizare a imobilului – 
decembrie 2010, această investiție în valoarea mai sus menționată s-ar fi amortizat. 
De altfel, potrivit prevederilor alin. (4) al art. 253 din același text de lege ”În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost 
recuperată integral pe calea amortizării valorea impozabilă se reduce cu 15%”. 
Din perspectiva celor mai sus arătate, și dacă am exclude valoarea inițială de  înscriere în inventar a acestui imobil, nu 
vedem totuși cum este posibil ca o reevaluare a patrimoniului, chiar corect întocmită dacă ar fi, să conducă la o 
diminuarea a valorii impozabile cu peste 75%, respectiv de la 10.931.674 lei  - la  2.657.881 lei, în condițiile în care legea 
dispune expres reducerea valorii impozabile cu doar 15% și asta la o amortizare totală. 
Mai mult, așa – zisul raport de evaluare a fost finalizat abia la data de 15 martie 2012 (pag.5 din raport) nefiind încă 
aprobat de AGA, în condițiile în care declarația de impunere fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri a fost 
întocmită de către contestatoare anterior, fiind înregistrată sub nr. 2407/30 ianuarie 2012. 
În sfîrșit de reținut este și faptul că, contrar pretențiilor reclamate de către contestatoare, de reducere a impozitului 
urmare a diminuării valorii de inventar a imobilului prin reevaluare, în mod paradoxal din raportul de evaluare 
comunicat în extras, precum și din situația analitică privind valorile impozabile rezultate în urma reevaluării atașate, 
rezultă de fapt că valoarea activelor totale a crescut în urma reevaluării. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat de 
cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.35/2012. 
Punctul nr.8. 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 

2012“ pentru  copii din  învăţământul   preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu.  
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Dl.  Cioloboc  Ioan 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să începem. 
D-l primar Ioan Vasu-  



Consiliul Local, potrivit atribuţiunilor sale, poate sprijini financiar acţiuni culturale sau acţiuni desfăşurate de cultele 
religioase, precum şi activităţi educativ-stiinţifice şi sportive. 
Consiliul Local, ca autoritate a administraţiei publice locale, preocupată în permanenţă de situaţia copiilor din 
învăţământul preuniversitar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu, poate hotărâ acordarea unor cadouri copiilor, cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă. 
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, a Legii nr.295/2011 a bugetului de stat 
pe anul 2012 putem acorda cadouri copiilor, în valoare de aproximativ  ( 12,5  lei RON/copil (535 pachete). Valoarea 
totală fiind de  6.690 lei. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat de 
cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.36/2012. 
Punctul nr.9. 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea unei sumei pentru transpunerea în bronz a bustului 
marelui revoluţionar roman paşoptist Avram Iancu.  
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Dl.  Cioloboc  Ioan 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să începem. 
Dl. Primar Vasu Ioan. 
Executarea modelului in ghips pozitiv-negativ al bustului marelui revoluţionar roman paşoptist Avram Iancu s-a încheiat, 
iar următoarea etapă este transpunerea în bronz a aceastei lucrări. 
Originalul în ghips a fost realizat de sculptorul Vasile Mureşan din Tg. Mureş, pe baza unor fotografii. Bustul  are 
înălţimea de 1,50 m/L=1,20 m/l0,60 m. 
Valoarea serviciilor prestate de firmele specializate  pentru transpunerea unui bust în  bronz prin turnare în ceară 
pierdută este ridicată, aproximativ 31500 de lei cu TVA. Timpul de execuţie este de 20 de zile de la data predării 
originalului de ghips. 
Acum se fac lucrări de reamenajare şi sistematizare a locului unde va fi amplasat bustul pe soclu. Festivitatea de 
dezvelire a bustului va avea loc în momentul inaugurării noii clădiri a primăriei. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat de 
cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.37/2012. 
II: Diverse 
Dl. consilier-Cozoş Petru-În satul Coasta Mare, sunt 3 becuri arse la iluminatul stradal. Dacă există posibilitatea să 
înlocuim aceste becuri deoarece în acea zonă locuiesc oameni în vârstă.  
Dl primar Ioan Vasu- Avem planificată această operaţiune săptămâna viitoare, tot atunci vom instala şi sistemele de 
iluminat stadal pentru sărbătorile de iarnă. Cu această ocazie se va face o verificare a sistemului de iluminat de pe raza 
comunei, iar becurile arse vor fi înlocuite. 
Dl.consilier Vincovici Iulius-Aurel-Cum am putea convinge proprietarii de locuinţe să-şi izoleze aceste construcţii 
deoarece în lipsa izolaţiei pierderile de căldură sunt foarte mari iar preţurile la agenţii de încălzire cresc considerabil. 
Dl Vasu Ioan-primar- Au fost astfel de programe pe care le-am discutat în şedinţele de consiliu local dar oamenii nu au 
fost interesaţi. 
Dl consilier Ulieşan Ioan- În această toamnă  la fîntâna din capul satului Sînmartin, au fost adăpate foarte multe animale, 
motiv pentru care amenajarea din jur s-a deteriorat ceea ce îngreunează accesul animalelor la jgheaburile de adăpare. 
Dacă vine iarna repede şi îngheţul nu este oproblemă mare, dar dacă întârzie atunci trebuie făcut ceva. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan- Dacă nu mai sunt alte probleme atunci declar închise lucrările şedinţei.  
Vă mulţumim. 
 
 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                                    Secretar, 
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