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Încheiat astăzi, 05.06.2012 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. 80. din 
31.05.2012, 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. 
Sedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 13 consilieri din numărul total de 13 de consilieri în funcţie. 
La sedinţa de astăzi participă domnul Primar Vasu Ioan, domnul Viceprimar  Chertes Ioan, domnul Secretar Dunca 
Ioan, precum si sefi  ai compartmentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.  
Dl. Vasu Raul-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 20 aprilie 2012 însoţite de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi 
observaţiile asupra conţinutului acestuia. 
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 
aprilie 2012.  
Dl. Vasu Raul 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al sedinţei din data de 20 aprilie 2012. 
Procesul-verbal al sedinţei din data de 20 aprilie 2012 se aprobă cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri 
prezenţi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Vasu Ioan pentru prezentarea proiectului ordinii de zi. 
D-nul Primar Vasu Ioan: 
Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei societăţi comerciale la nivelul Primăriei 
comunei Rîciu. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unităţii administrativ teritoriale Comuna Rîciu, ca membru cu drepturi 

depline în cadrul Asociaţiei de Proprietari de Terenuri „Şincai“. 

Iniţiator Primar Vasu Ioan 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie emisă de FGCR. 

 



Iniţiator  Primar Ioan Vasu 
II. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Dl. Manoilă  Ioan 
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi. 
I.Proiecte de hotărâre: 
Punctul 1 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012. 
Dl.Vincovici Aurelian 
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism  a avizat favorabil. 
Dl.  Vasu Raul 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să încem. 
D-l primar face precizările necesare cu privire la acest proiect.  Având în vedere prevederile HG nr.1428/2012 privind 
cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei 
publice locale din anul 2012, este necesar să acoperim cheltuielile aferente din bugetul local. În acest sens am 
analizat stadiul realizării bugetului şi am considerat că la partea de venituri putem suplimenta planul la cap.18.02 
Alte impozite li taxe fiscale cu suma de 3000 lei şi la cap.35.02.02 Venituri dein amenzi şi sancţiuni legale cu suma de 
22.000 lei. Din aceste sume se asigură la partea de cheltuieli la cap.54.02 Alte servicii publice generale, plata 
indemnizaţiilor pentru membrii comisiilor de la BEC şi de la secţiile de votare, plata indemnizaţiilor pentru hrană 
pentru aceşti membrii precum şi plata meterialelor necesare secţiilor de votare. De asemenea prin adresa 
nr.351701/06.06.2012 se modifică şi  trimestrialitatea sumelor defalcate din TVA pentru plata salariilor în 
învăţământ prin diminuarea trimestrului IV cu suma de 9000 lei şi majorarea trim II. cu aceaşi sumă. 
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.30/2012. 
Punctul 2 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei societăţi 
comerciale la nivelul Primăriei comunei Rîciu. 
Dl. Vincovici Aurelian 
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism  a avizat favorabil. 
Dl. Chertes Ioan  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-l Vasu Raul. Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să încem. 
D-l Primar. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 impune cu necesitate reorganizarea serviciilor 
publice in sensul organizarii acestora pe baza principiilor: dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor cu resursele; 
protectiei si conservarii mediului natural si construit; administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica 
sau privata a unitatilor administrativ – teritoriale, etc., astfel incat sa asigure: adaptabilitate la cerintele utilizatorilor; 
functionarea optima, in conditii de siguranta a persoanelor si a serviciului, de rentabilitate si eficienta economica; 
introducerea unor metode moderne de management; introducerea unor metode moderne de elaborare si 
implementare a strategiilor, politicilor, programelor si/sau proiectelor din sfera serviciului public; protejarea 
domeniului public si privat si a mediului etc. In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor 
de utilitati publice, autoritatile administratiei publice locale stabilesc alegerea modalitatii de gestiune si darea in 
administrare sau, dupa caz, concesionarea bunurilor proprietate publica si /sau privata a localitatii. Rapoirtat la 
serviciile pe care le va efectua societatea atât pentru realizarea competenţelor conferite de lege cât şi pentru terţi 
se poate aprecia că societatea va putea deveni operator de servicii publice. Societăţii i se va încredinţa gestiunea 
bunurilor şi servciciilor comunei. 
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.31/2011. 



Punctul 3 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării unităţii administrativ teritoriale Comuna 

Rîciu, ca membru cu drepturi depline în cadrul Asociaţiei de Proprietari de Terenuri „Şincai“. 

Dl. Chertes Ioan 
Comisia  juridică a avizat favorabil. 

D-l Vasu:  Asociaţia de Proprietari de Terenuri „Şincai“a solicitat prin adresa nr.2182 din 07.05.2012 înregistrată 
la instituţia noastră să devenim membrii cu drepturi depline ai acestei asociaţii. 
In conformitate cu noile prevederi legale din acest domeniu (Legea 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic), autoritătile administraţiei publice locale pot decide în mod direct cine va fi gestionarul unui fond de 
vânătoare existent pe teritoriul său doar în situaţia în care deţine în proprietate cel puţin 51% din suprafaţa fondului 
respectiv. 
Întrucât  Asociaţia Grupa de Vânătoare şi pescuit Tg. Mureş cu proprietarii persoane fizice şi/sau juridice din raza 
comunelor Band, Şincai, Pogăceaua deţin pe fondurile de vânătoare nr.10 conform fişei fondului de vanatoare o 
suprafaţă totală de 10500 ha, aderarea la această asociaţie este soluţia cea mai la indemână pentru a se putea 
beneficia de şansa alegerii directe a gestionarului fondului de vânătoare. 
D-l Vasu Raul 
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.32/2012. 
Punctul 4 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie 
emisă de FGCR. 

În data de 08.09.2008, subscrisa, Comuna Rîciu - persoana juridica de drept public,  cu sediul in localitatea Rîciu,  str. 
Gheorghe Şincai nr. 58, jud. Mures, reprezentata in temeiul Legii Administatiei publice locale nr.215/2001,  prin 
primar IOAN VASU, a semnat la Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Alba Iulia, contractul de 
finanţare având nr. C322010872800001, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către Agenţia de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pentru punerea în aplicare a Cererii de Finanţare nr. F322010872800001, 
cerere depusă de către instituţia noastră în sesiunea din martie 2008 privind finanţarea proiectului integrat 
„MODERNIZARE, ASFALTARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA RÎCIU ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE 
CU APĂ ÎN SATELE SÎNMARTINUL DE CÎMPIE, LENIŞ, CĂCIULATA, COMUNA RÎCIU, JUDEŢUL MUREŞ”. 
În urma transmiterii scrisorii de garanţie obţinută de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, având în vedere 
prevederile articolului 4 , aliniatele (2) şi (4) din Contractul de Finanţare C322010872800001, beneficiarul – Comuna 
Rîciu, a primit suma de 1.745.759 lei reprezentând 20% din valoarea eligibilă a proiectului. Suma primită este 
utilizată la plata facturilor emise pe lucrare până la decontarea acesteia de la APDRP. 
Prelungirea scrisorii de garantare din partea FGCR este necesară din cauza apariţiilor unor evenimente imprevizibile 
care fac imposibilă finalizarea financiară a proiectului „MODERNIZARE, ASFALTARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA 
RÎCIU ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE SÎNMARTINUL DE CÎMPIE, LENIŞ, CĂCIULATA, 
COMUNA RÎCIU, JUDEŢUL MUREŞ” în termenul din contract – 08.06.2012, respectiv faptul că până la data solicitării 
aprobării de către dvs. a prelungirii scrisorii de garanţie, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit nu a 
avizat procedura de achiziţie a lucrărilor suplimentare necesare pentru finalizarea proiectului iar pe cale de 
consecinţă nu putem depune tranşa finală de plată. 
Precizăm faptul că lucrările sunt finalizate în proporţie de 100%, iar la momentul actual ne lovim de refuzul 
nejustificat al APDRP de a aviza lucrările suplimentare, lucrări pe care noi am primit avizul Unităţii de Coordonare şi 
Verificare Achiziţii Publice Mureş precum şi cel al serviciului achiziţii publice din cadrul Centrului Regional de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Alba. 
Scrisoarea de garantare se solicită a fi prelungită pe o perioadă de 12 luni calendaristice, începând cu data de 
08.09.2012 (data expirării scrisorii) până la 08.09.2013 (data la care se estimează finalizarea contractului).  
Comisionul de garantare care se va achita Fondului de Garantare a Creditului Rural este de 0,05% conform Ordinului 
Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 288 /16.12.2011. 



 Calculul comisionului este următorul: 

 Formula aplicată este: 1.920.334,90 x 0,05% x 12 = 11.522,00 lei 
Dl. Vasu Raul 
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 13 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.33/2012 
II: Diverse 
Dl.Primar Ioan Vasu-  
S-a încheiat mandatul consiliului local, constituit pentru legislatura 2008-2012. Au fost adoptate în această perioadă 
peste 200 de hotărâri. Unele din aceste hotărâri au dus la relansarea economică a comunei Rîciu. Toţi consilierii 
indiferent de culoarea politică au avut un comportament civilizat , motiv pentru care doresc să vă mulţumesc.  
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
       Vasu Raul                                             DUNCA IOAN 
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