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Proces verbal 

Încheiat astăzi, 05. 09.2013 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. 511. din 
30.08.2013, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.39 alin.(1) coroborat cu art. 68 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Participă următorii consilieri: Bucur  Iacob, Chertes Ioan,  Cozoş A Petru, Gorea Ioan, Ruţa Mircea, Strete Silvia, 
Sălăgean Iuonel, Ulieşan Ioan, Vasu Raul Florin şi  Vincovici Iulius-Aurel.  
Lucrările şedinţei sunt deschise  de către domnul Dunca Ioan scretarul Consiliului Local. 
Doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 05.09.2013 a fost convocată 
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Rîciu. Vă informez că din totalul de 13 de consilieri locali aleşi în 
funcţie, sunt prezenţi astăzi 11, lipsesc consilierii: Cioloboc Ioan şi  Cozoş P. Petru .  
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 procesului verbal al sedinţei Consiliului local din data de 
10.07.2013, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al Consiliului Local.  
Vă rog: 
Cine este pentru?  11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Peste câteva zile începe noul an şcolar, de aceea am invitat să participe la această şedinţă domnii: Conţiu Gheorghe-
Director al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Şincai Rîciu şi Savu- Vasile Olimpiu-Inspector principal-Şef secţie Poliţie Rurală 
Rîciu. 
În aceste condiţii şedinţa noastră este legal constituită şi dau cuvântul preşedintelui de şedinţă d-lui Vincovici Iulius-
Aurelian. Poftiţi domnule preşedinte. 
D-l Vincovici Iulius-Aurelian- preşedintele de şedinţă  
Bună ziua tuturor, avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi, sunt 
un număr total de 6 proiecte de hotărâri.  
Domnilor consilieri, 
Ordinea de zi este următoarea: 
I.  
1.Proiect de hotărâre privind  modificarea art.3 din Hotărârea nr.71 din 29 decembrie 2011 privind lista bunurilor 
proprietatea publică (reţeaua de alimentare cu apă din satele Sînmartin, Leniş şi Căciulata în lungime de 8447 m, a 
rezervorului de apă cu o capacitate de 200 mc, şi a reţelei de apă în lungime de 1250 m din satul Ulieş), 
concesionate către S.C. COMPANIA AQUASERV S.A în baza  Contractului de Delegare a Gestiunii  Serviciilor Publice 
de Alimentare cu Apă şi de Canalizare. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul  2013. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei şi a statului de funcţii ale  aparatului de specialitate al 



primarului comunei Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorităţii publice în AGA A.D.I 
Ecolect Mureş. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I 
AQUA INVEST MUREŞ ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
6.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Asociaţia de Părinţi din cadrul Şcolilor Gimnaziale 
din comuna Rîciu, a spaţiului în suprafaţă de 12 mp situat în incinta Şcolii Gimnaziale Gh. Şincai din Rîciu, strada Gh. 
Şincai nr.100. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
7. 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 11 voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
D-l Vincovici Iulius-Aurelian-preşedinte de şedinţă-În continuare, dau cuvîntul d-lui Dunca Ioan-secretar pentru a 
prezenta detaliile acestui proiect de modificare. 
Consiliul Local al Comunei Rîciu a adoptat HCL nr. nr.71 din 29 decembrie 2011 privind lista bunurilor proprietatea 
publică (reţeaua de alimentare cu apă din satele Sînmartin, Leniş şi Căciulata în lungime de 8447 m, a rezervorului 
de apă cu o capacitate de 200 mc, şi a reţelei de apă în lungime de 1250 m din satul Ulieş), concesionate către S.C. 
COMPANIA AQUASERV S.A în baza  Contractului de Delegare a Gestiunii  Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi 
de Canalizare.  
La art. 3 din hotărâre a fost mandatat d-l Vasu Ioan-primar, să semneze în numele şi pe seama comunei RÎCIU,  Actul 
adiţional la Contractul de delegare a gestiunii a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu SC „Compania 
Aquaserv” SA.   
Prin adresa nr.211.471/VII/C/16/13 august.2013, SC Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş, solicită şi alte documente 
pentru a putea fi create premisele din punct de vedere juridic, pentru preluarea în concesiune  a acestor bunuri, 
documente care au fost trimise prin adresa nr. 3402 din 21.08.2013.  
Însă solicită şi modificarea printr-o hotărâre a Consiliului local a art.3 din HCl nr.71/2011, în sensul ca, la semnarea 
Actului adiţional,  la Contractul de delegare a gestiunii nr.22/202.662/2010, trebuie să-l împuternicim pe 
preşedintele ADI Aqua Invest Mureş, Ciprian Dobre, (în temeiul art.4 din actul adiţional nr.1 la contractul de 
delegare). 
D-l Vincovici Iulius Aurelian-preşedinte de şedeinţă- dacă mai doreşte cineva să intervină.  
D-l Vasu Raul Florin. COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA, PROTECTIE MEDIU SI TURISM a avizat favorabil acest 
proiect de hotărâre. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 11 din cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.41/2013. 
Punctul nr.2. 
D-l Vincovici Iulius Aurelian, pentru acest punct dau cuvântul d-lui Vasu Ioan-primar-  Analizând stadiul realizării 
bugetului local la  data de 31 august 2013, reiese că pe parcursulul celor 8 luni s-au incasat sume care iniţial nu au 
fost cuprinse în planul anual şi aceasta necesită majorarea bugetului. Aceste sume provin din taxele pentru 
eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizatiilor de construire la parcurile fotovoltaice şi ROMGAZ, precum si 
din recalcularea unor impozite pe teren. Prin adresa 330/29.08.2013, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Mureş, ne informează că în conformitate cu HG nr.344/2013 se redistribuie sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor astfel, că se majoreaza cap 
11.02.02 "Sume defalcate din TVA"pentru salarii invatamant cu suma de 30.000 lei, concomitent  cu majorarea  
cheltuielilor la cap. 65 "Invatamant". Apoi propunem majorarea bugetului local la partea de venituri cap 18.02 "Alte 



impozite şi taxe" cu suma de 85.000 lei si cap 07.02.02 "Impozit pe teren" cu suma de 24.000 lei care la partea de 
cheltuieli propunem a se repartiza astfel: 
         La cap.51 "Autoritaţi publice" la titlul 20 "Bunuri si servicii" propunem suma de 17.000 lei; 
         La cap 54 "Alte servicii publice" titlul "Bunuri si servicii" propunem suma de 10.000 lei; 
         La cap.67 Cultură, titlul "Bunuri si servicii" propunem suma de 30.000 lei; 
         La cap.70 " Iluminat public" titlul "Bunuri si servicii "propunem suma de 30.000 lei; 
         La cap.84 "Drumuri şi poduri" tilul "Bunuri si servicii" propunem suma de 5.000 lei,                 
         La cap.55.02 "Dobânzi interne" suma de 17.000 lei pentru plata dobanzii la contractul de împrumut cu BCR. 
D-l preşedinte Vincovici. Dacă mai sunt sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog. 
D-l Vincovici Iulius Aurelian. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru? Unanimitate.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 11 din cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.42/2013. 
Punctul nr. 3. 
D-l Vincovici Iulius-Aurelian, dă cuvântul  d-lui secretar   pentru a prezenta câteva aspecte la acest punct. 
D-l Dunca Ioan.  Având în vedere prevederile art 107 şi 112 alin (1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici(r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.1,2,4  din OUG 77/2013  pentru 
stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi 
reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 
Guvernului  ori a ministerului, este necesar modificarea organigramei şi aprobarea acesteia de către autorităţile 
deliberative  în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG nr.77/2013. 
Astfel se impune ca  structura organigramei şi a statului de funcţii avizate de către Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici  prin avizul nr.490407/2010 să se modifice.  Prin adresa nr.3059/2013 Pimăria comunei Rîciu a 
solicitat avizul privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu. Am fost 
planificaţi la ANFP Bucureşti  pentru verificarea  şi avizarea organigramei şi a statului de funcţii în data de 16 iulie 
2013. Datele rezultate în urma avizării conform prevederilor OUG nr.77/2013 sunt următoarele: 
Nr. funcţii publice ocupate -7; 
Nr. de funcţii publice vacante-10; 
Nr. posturi personal contractual ocupate-9; 
 Nr. posturi personal contractual vacante-2; 
Nr. total de posturi-28. Au fost desfiinţate 2 funcţii publice vacante şi 9 posturi de personal contractual vacante. 
Menţionez că aceste posturi nu au fost ocupate niciodată. Aceste posturi se regăseau în organigrama avizată în anul 
2010 la Compartimentul fonduri 8 posturi şi 3 posturi la SPCLEP serviciu care nu a funcţionat niciodată. Conform 
avizului nr. 25754/2013 au rămas în organigramă 12 posturi vacante exceptate conform prevederilor art.1, alin.(2) 
din OUG nr.77/2013.  
Acestea se regăsesc în statul de funcţii la: 
Poziţia 5 şi 9 –Biroul financiar contabil şi resurse umane-1 post consilier principal şi 1 post referent superior; 
Poziţia 10- Compartiment audit intern-1 post auditor principal; 
Poziţia 11- Compartiment administrator public- 1 post administrator public; 
Poziţia 12- Compartiment achiziţii şi urbanism-1 post consilier asistent; 
Poziţia 17-Compartiment asistenţă socială-1 post asistent medical comunitar; 
Poziţia 22-Compartimentul agricol, cadastru şi relaţii publice-1 post topograf-consilier principal; 
Poziţia 24-27-Serviciul public de poliţie locală-4 posturi poliţişti locali; 
Poziţia 28-Compartimentul de stare civilă-1 post inspector principal. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Vincovici Iulius-Aurelian.  
Doreşte cineva să mai intervină pe marginea acestui proiect. D-l primar Ioan Vasu. Deşi am fost de acord cu aceste 
posturi sunt foarte indignat că nu ne-au fost aprobate posturi la Compartimentul fonduri deoarece am avut derulate 
proiecte în valoare de 5.200.000 euro. Dorim să accesăm în continuare fonduri pentru alte proiecte de dezvoltare la 
nivelul comunei şi avem nevoie de personal ţinând cont că noi nu avem contract cu firmă de consultanţă.  



Consilier Manoilă Ioan-dacă aşa stau lucrurile atunci să redactăm o adresă Instituţiei Prefectului şi Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici prin care să ne explice de ce la Ministerul Dezvoltării nu figurau aceste posturi în 
listele lor. 
Dunca Ioan-secretar- Nu cred că este cazul, deoarece dacă vom acesa aceste fonduri cu siguranţă că organigrama va 
putea fi modificată. Organigrama şi statul de funcţii trebuiau aprobate de către Consiliul Local până la sfârşitul lunii 
iulie pentru a putea fi apoi înregistrată în sistemul informaţional integrat de management al funcţiilor şi 
funcţionarilor publici. Dacă dumneavoastră  nu veţi adopta acest proiect de hotărâre organigrama nu va putea fi 
înregistrată iar personalul nu va putea beneficia de promovări în grade profesionale. Precizez că nu vă voi ajuta la 
redactarea acestei adrese deoarece am fost la Bucureşti, am obţinut avizul ANFP pe organigrama discutată cu 
domnul primar. Dacă doriţi acest lucru puteţi să o faceţi singuri dar vreau un  exemplar din adrewsă la dosarul 
şedinţei. 
Preşedintele de şedinţă. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru?   
Împotrivă? 11 voturi. 
Abţineri?  
Proiectul nu este aprobat de 11 din cei 11 consilieri prezenţi. Nu se adoptă astfel hotărârea. 
Punctul nr.4. 
D-l preşedinte Vincovici Iulius-Aurelian  dă cuvântul  d-lui primar  Vasu Ioan  pentru a prezenta expunerea de motive 
la acest punct. 
Toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Mureş s-au asociat în scopul implementării proiectului de 
investiţii „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul Mureş” (SMIDS), finanţat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).  
Activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare a Serviciului de Salubrizare din Judeţul Mureş, întocmit în conformitate cu Regulamentul - cadru al 
serviciului de salubrizare, fiind aprobat ca atare de UAT – le din judeţ. 
Având în vedere faptul că Regulamentul de Organizare şi Funcţionare – ROF, a Serviciului de Salubrizare, aplicabil la 
nivelul întregului judeţ, este de natură să surprindă  şi anumite situaţii particulare existente şi cu caracter 
tranzitoriu, pentru armonizarea acestora într-un document ce instituie norme cu caracter general, în urma 
consultărilor,  Beneficiarul Proiectului SMIDS Mureş, consideră oportună modificarea ROF anterior aprobării în 
cadrul AGA ADI Ecolect Mureş.  
Modificările propuse nu afectează statutul, rolul, responsabilităţile UAT în cadrul Proiectului şi sunt de natură să 
întărească încă o dată mecanismul decizional deja aprobat, surprinzând particularităţile Sistemului. 
Pentru armonizarea reglementării la nivelul întregului judeţ,  propunem aprobarea proiectului de act administrativ 
anexat prezentei, privind acordarea unui mandat special reprezentantului autorităţii, ca să voteze în AGA ADI 
Ecolect Mureş Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş, cu 
modificările la acesta, cuprinse în anexă. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Vincovici Iulius-Aurelian.  
Doreşte cineva să intervină pe marginea acestui proiect.  Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru? Unanimitate  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 11 din cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.43/2013. 
Punctul nr.5. 
D-l preşedinte Vincovici Iulius-Aurelian, dă cuvântul  d-lui secretar Dunca Ioan  pentru a prezenta în detaliu acest 
punct. În strategia de tarifare cuprinsă în Politica Tarifară (varianta ianuarie 2011) anexă la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare  înregistrat la ADI Aqua Invest Mureş şi SC Compania 
Aquaserv SA Tg. Mureş 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 asigura realizarea de 
investiţii şi pentru a îndeplini cerinţele Directivelor Europene. 
SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş  a început demersurile pentru ajustarea/modificarea preţurilor pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare epurare prestate pe aria sa de operare, acestea fiind avizate de 
către ANRSC Bucureşti   prin avizul nr. 104943/2013, după cum urmează: 



Apă potabilă pentru Rîciu (preţuri propuse-3,01 lei, cu TVA 24% -3,73 lei).      
Aceste preţuri şi tarife sunt propuse  cu începere de la 1 iulie 2013, punerea  lor în aplicare  fiind o condiţie pentru 
obţinerea fondurilor şi continuarea programelor POS MEDIU.  După cum se poate observa din art.8  la avizul ANRSC, 
preţurile şi tarifele urmează a fi aprobate  de către autorităţile administraţiei publice locale  implicate în Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară.  Pentru a fi adoptate în şedinţa AGA ADI Aqua Invest este nevoie de un reprezentant al 
nostru în AGA.  
D-l Primar Ioan Vasu- consider că persoana cea mai potrivită este d-na Murariu Leontina care este şi administratorul 
SC  SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL. 
D-l preşedinte Vincovici Iulius-Aurelian. 
Doreşte cineva să mai intervină pe marginea acestui proiect.  Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru? Unanimitate  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 11 din cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.44/2013. 
Punctul nr.6. 
D-l preşedinte Vincovici Iulius-Aurelian, dă cuvântul  domnului Primar-Ioan Vasu. 
Şcoala este una dintre instituţiile esenţiale ale societăţii ale cărei rezultate influenţează atât evoluţia beneficiarilor ei 
direcţi, cât şi pe cea a comunităţilor-beneficiarii indirecţi.  
Pe fondul schimbărilor pe care le traversează societatea românească, în încercarea de căutare şi cristalizare a 
identităţii, şcoala are un rol primordial în refacerea identităţii sociale şi valorizarea potenţialului uman, în 
concordanţă cu direcţiile europene prioritare de acţiune în domeniul educaţiei:  
-identificarea factorilor implicaţi în domeniul educaţional şi stabilirea rolului şi a responsabilităţilor fiecărui factor;  
- susţinerea parteneriatelor cu toţi factorii sociali interesaţi de dezvoltarea educaţiei;  
- stabilirea setului de valori care săorienteze evoluţia societăţii şi a educaţiei sale.  
Şcoala este o instituţie care oferă servicii educaţionale, transmite cunoştinţe, dezvoltă abilităţi, formează 
competenţe, norme, valori recunoscute şi acceptate social. Ea funcţionează într-o comunitate alcătuită din mai 
mulţi factori de educaţie, care au la rândul lor o ofertă  educaţională: familia, autorităţile, organizaţiile 
guvernamentale şi neguvernamentale, poliţie, biserică  etc.  
Familia reprezintă principalul factor al parteneriatului şcoală-comunitate locală. Pe de o parte, familia este un factor 
de educaţie informală, pe de altăparte, aceasta are obligaţii şi drepturi care decurg din statutul de elevi ai copiilor ei 
în sistemul formal de educaţie. 
D-l Director Conţiu Gheorghe-Asociaţia de părinţi trebuie să se constituie. Există un comitet de iniţiativă format din 
3 persoane care se ocupă de înregistrarea asociaţiei la Judecătoria Tg. Mureş. Desigur că pentru înregistrarea şi 
funcţionarea acestei asociaţii este nevoie de o sumă de bani, bani care vor fi adunaţi de la părinţii elevilor. Banii care 
se adună pentru fondul clasei vor fi administraţi de asociaţia de părinţi.  
Dacă tot suntem la capitolul şcoală trebuie să vă informez că se apropie anul şcolar iar noi suntem pregătiţi pentru 
un nou început. Sper ca până la  data de 16 septembrie să avem definitivată şi lista cadrelor didactice care vor preda 
în acest an  la şcolile de pe raza comunei Rîciu. Posturile la disciplinele cele mai importante sunt asigurate de titulari. 
Există continuitate pe posturi pentru că şi elevii au nevoie de continuitate. La şcoala din satul Coasta Mare sunt 6 
elevi în clasele 1-4 şi 6 preşcolari.  O parte dintre aceşti elevi doresc să vină la Rîciu. Vă vom informa  în timp util 
despre măsurile luate.  
Preşedintele de şedinţă, consilier-Vincovici Iulius-Aurelian.  Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru? Unanimitate  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 11 din cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.45/2013. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Vincovici Iulius-Aurelian.  
Aş dori să dau cuvântul domnului inspector principal –Savu Vasile-Olimpiu  pentru  câteva detalii privind problemele 
cu care se confruntă poliţia.  Nu am venit sa vă prezint activitatea desfăşurată de Secţia 3 Poliţie Rurală Rîciu, dar 
pot să vă asigur că angajaţii noştri sunt la datorie, urmărind şi intervenind la: asigurarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea regulilor de circulaţie, sustragerea de bunuri atât din gospodăriile cetăţenilor dar şi a produselor 



agricole de pe câmp. Se iau măsuri împotriva tuturor celor care încalcă normele sociale, de circulaţie, etc.  Am dori 
ca la început de an şcolar şi chiar pe parcursul acestuia să fim invitaţi la şcoală pentru a discuta cu elevii despre tot 
ceea ce înseamnă norme sociale, morale, juridice şi reguli de circulaţie.  Începând cu acest an şcolar vom asigura la 
şcoala din Rîciu prezenţa unui agent de poliţie care va supraveghea respectarea regulilor de circulaţie la ieşirea de la 
ore. 
D-l Primar- Vă rog domnule inspector să faceţi razii pe drumurile publice pentru a vedea care dintre deţinătorii de 
atelaje sau tractoare agricole nu au plăcuţe de înmatriculare pentru a putea fi identificaţi corespunzător. Costul unei 
astfel de plăcuţe nu este mare, cel mult 38 lei. Se poate rezolva problema foarte repede. Atenţie mare trebuie 
acordată respectării programului de funcţionare a barurilor precum şi la circulaţia persoanelor prin curtea şcolii şi a 
secţiei de poliţie care este putem spune curte comună. 
Apoi, trebuie verificate persoanele care consumă băuturi alcoolice şi se urcă la volan. Sunt mulţi tineri care fac acest 
lucru  inconştient. D-l Savu. O să ţinem cont de toate sesizările dumneavoastră şi a cetăţenilor, iar la următoarea 
invitaţie o să vă prezint şi un raport privind activitatea desfăşurată de organele de poliţie. 
Dacă nu mai sunt alte probleme, atunci declar închise lucrările şedinţei.  
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
                         VINCOVICI IULIUS-AURELIAN                                  DUNCA IOAN 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


