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Proces verbal 

Încheiat astăzi, 06.12.2013 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. 885. din 
29.11.2013, 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,  Cioloboc Ioan ,  Cozoş A Petru, Gorea Ioan, Manoilă 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 06.12.2013 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 12, lipsesc consilierii: 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 
24.10.2013, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al Consiliului Local.  
Vă rog: 
Cine este pentru?  12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
În continuare dau cuvântul preşedintelui de şedinţă d-lui Cioloboc Ioan. Poftiţi domnule preşedinte. 
D-l Cioloboc Ioan- 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 10 proiecte de hotărâri.  
Domnilor consilieri, 
Ordinea de zi este următoarea: 
I.  
1.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul  2013.  
 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2.Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile în comuna Rîciu în 
anul 2014.  
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
3.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2013“ pentru copii din  
învăţământul   preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale „Gh. Şincai “ din comuna Rîciu.  
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 
şcolar 2014-2015, de pe raza U.A.T. comuna Rîciu.      
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor primarului şi ai Consiliului local în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale „Gh. Şincai “ Rîciu).  



Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
6.Proiect de hotărâre privind impunerea de restricţii de tonaj şi de viteză pentru drumurile comunale, stradale şi 
vicinale de pe raza administrativă a comunei Rîciu.  
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu în imobilul situat în localitatea Rîciu, str. Gh. Şincai 
nr.70, cu destinaţie de sediu pentru  punctul de lucru al SC Athos Guard Security SRL Reghin.   
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii cuantumului  redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete 
medicale.  
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
9.Proiect de hotărâre privind realizarea lucrărilor de extindere a conductei de serviciu apă potabilă în satul Ulieş.    
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Actului constitutiv al Societăţii cu răspundere limitată 
„SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
11. 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. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
D-l Cioloboc Ioan-preşedinte de şedinţă-În continuare, dau cuvîntul d-lui primar, Vasu  Ioan- pentru a prezenta 
detaliile acestui proiect de modificare. 
Având în vedere prevederile Legii nr 5/2013-Legea  bugetului de stat pe anul 2013, Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale, Legea nr.215/21001 privind administraţia publică locală; 
Analizând stadiul realizării bugetului local la acesta dată, am stabilit că pe parcursulul celor 11 luni au intervenit 
modificari în cea ce priveste cheltuielile planificate initial si neefectuate. În acest sens solicit aprobarea rectificarii 
bugetului in sensul diminuarii de la capitolele unde avem excedent si majorarea la capitolele unde avem deficit 
astfel:  
Prin decizia nr.44.838/22.11.2013 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş privind suplimentarea 
nivelului maxim al cheltuielilor de personal se actualizează  plafonul cu suma de 11.000  lei. 
Prin decizia nr.42258/08.11.2013 se majoreaza cap 11.02.02 "Sume defalcate din TVA"pentru salarii invatamant cu 
suma de 6.000 lei, sume necesare asistenti personali 6.000 lei. 
Prin decizia nr.42259/08.11.2013 se majoreaza cap 11.02.02 "Sume defalcate din TVA"pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizte la nivelul comunelor suma de 3.000 lei. 
 Propunem majorarea bugetului local la partea de venituri cap 11.02.02 "Sume defalcate din TVA" cu suma de 
15.000 lei.  
Influienţele primite se repartizează pe capitole aşa cum am prezentat. 
D-l Cioloboc Ioan-preşedinte de şedinţă- dacă mai doreşte cineva să intervină.  
D-l Manoilă Ioan- COMISIA PENTRU AGRICULTURA, ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA 
TERITORIULUI SI URBANISM a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.51/2013. 
Punctul nr.2. 
D-l Cioloboc Ioan, pentru acest punct dau cuvântul d-nei Rîcean Maria-Consilier-compartimentul contabilitate-
impozite şi taxe. 
În conformitate cu prevederile art.292 alin.(1) şi (2) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată: 
„(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe 
baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei 
de la ultima indexare. 



 (2) Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor 
şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an.” 
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 288 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, 
modificată: 
 „Hotărârile consiliilor locale şi judeţene privind impozitele şi taxele locale 
Art. 288. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene adoptă hotărâri privind 
impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292. (…)” 
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. 
În conformitate cu prevederile art.282 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, domeniile în 
care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se 
stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale. Potrivit art.30 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul 
persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba taxe speciale, al căror cuantum se stabileşte anual. 
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 2014, de catre compartimentele de specialitate care administreaza aceste impozite si taxe. 
D-l preşedinte Cioloboc Ioan. Dacă mai sunt sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog. 
D-l consilier Manoilă Ioan- Chiar dacă Guvernul dă posibilitatea UAT să majoreze taxele şi impozitele, nu cred că 
pentru acest an se impune o astfel de măsură, deoarece restanţele sunt foarte mari, iar dacă mai majorăm unde se 
ajunge. 
D-l Vincovici Iulius Aurelian. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l preşedinte:Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru? 12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.52/2013. 
Punctul nr. 3. 
D-l Cioloboc Ioan, dă cuvântul  d-lui secretar   pentru a prezenta câteva aspecte la acest punct. 
D-l Dunca Ioan.  Consiliul local Rîciu a desfăşurat începând cu anul  2000 acţiunea „Pomul de Crăciun“, acţiune ce 
constă în oferirea de pachete cu cadouri constând în dulciuri şi fructe, copiilor care învaţă la şcolile gimnaziale, atât 
la nivel preşcolar cât şi la nivel şcolar-clasele 0-VIII cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. 
În contextul succesului de care s-a bucurat actiunea desfăşurată de Consiliul Local Rîciu în anii anteriori, şi ca urmare 
a identificării nevoilor copiilor ce învaţă în comuna Rîciu considerăm oportun ca preşcolarii şi scolarii din comună să 
beneficieze, în continuare, de susţinere din partea autorităţii locale.  
Având în vedere, cele menţionate, propunem desfăşurarea acţiunii „Pomul de Crăciun 2013“ respectiv 
achiziţionarea de dulciuri şi fructe pentru un număr de 531  de copii de vârstă preşcolară şi şi preuniversitară din 
localităţile Rîciu, Sînmartin, Ulieş şi Coasta Mare.  
Procedura de achiziţie se va desfăşura conform prevederilor legale şi estimăm ca fiind necesară alocarea sumei de 
12.000 lei inclusiv TVA pentru o bună desfăşurare a acţiunii Pomul de Crăciun 2013, respectiv achiziţionarea 
produselor ce vor fi oferite copiilor cât şi  pentru celelalte cheltuieli conexe. 
Preşedintele de şedinţă. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru?  12 voturi. 
Împotrivă?  
Abţineri?  



Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr. 53/2013. 
Punctul nr.4. 
D-l preşedinte Cioloboc Ioan  dă cuvântul  d-lui primar  Vasu Ioan  pentru a prezenta expunerea de motive la acest 
punct. 
Prin Hotărârea nr.22/2013 a Consiliului Local al comunei Rîciu, s-a aprobat reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ  preuniversitar de stat ce a funcţionat începând cu data 1 septembrie 2013 pentru ordonatorii terţiari 
de credite ai bugetului Consiliului Local al comunei Rîciu.  
Prin adresa cu nr.1062/19.11.2013, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş solicită aprobarea reorganizării reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat ce va funcţiona începând cu data 1 septembrie 2014 la 
nivelul comunei Rîciu.  
Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 alin. (4) pentru 
asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza 
avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri 
de învaţământ, fară personalitate juridica - ca parţi ale unei unităţi de invăţământ cu personalitate juridică - şi 
subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii iar potrivit art. 61 alin.(2) reţeaua şcolară a 
unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei 
publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 
Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie al Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Mureş, în conformitate cu prevederile ar. 19 alin 4 şi art. 61 alin 2 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 
modificată şi completată,  coroborat alin. 6 lit.a pct. 1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală cu modificările şi completările ulterioare propunem spre aprobare Consiliului Local :  
1.Reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Rîciu începând cu data 
de 01.09.2014 conform Anexei 1 la prezentul raport.  
2.Începînd cu data prevăzută la punctul 1, încetează efectele Hotărârii nr.22/2013 a Consiliului Local al comunei 
Rîciu, privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  ce a funcţionat 
începând cu data 1 septembrie 2013. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan.  
Doreşte cineva să intervină pe marginea acestui proiect.   
D-l consilier Manoilă Ioan-În şedinţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Gh. Şincai la care am perticipat 
împreună cu domnul viceprimar şi d-l secretar s-a discutat planul de şcolarizare. Problema care se pune este una de 
natură tehnică. Nu cred că se doreşte închiderea şcolii de la Coasta Mare, dar elevii care nu mai doresc să înveţe 
acolo trebuie să vină la centru. Trebuie să putem forma clasele. Din păcate sunt tot mai puţini copii, dar cresc 
numărul de copii de etnie romă, cărora trebuie aplicate şi proiecte speciale deoarece ştim că mulţi abandonează 
şcoala. 
D-l primar. Ştiţi ce eforturi am făcut să construim acea şcoală, ştiţi ce eforturi am făcut să nu o desfiinţăm. Dacă 
închidem şcoala începând cu anul şcolar 2014-2015, fiţi siguri că la cea clădire va trebui să-i dăm altă destinaţie, 
deoarece copii sunt tot mai puţini, familiile din zonă sunt familii vârstnice şi din păcate nimeni nu mai doreşte să 
revină în acel sat. Din păcate nu putem asigura transportul  tuturor acelor elevi, deoarece avem doar un microbuz. 
Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru?  12  voturi. 
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.54/2013. 
Punctul nr.5. 
D-l preşedinte Cioloboc Ioan, dă cuvântul  d-lui secretar Dunca Ioan  pentru a prezenta în detaliu acest punct.  
Prin Hotărârea Consiliului local Rîciu nr.14 din 11 februarie 2011, Consiliul local şi-a desemnat reprezentanţii în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate de la bugetul local al comunei Rîciu, 
potrivit dispoziţiilor art.145, alin.(6) din Legea învăţământului nr.84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale cărei prevederi se abrogă începând cu data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. 
Potrivit dispoziţiilor art.96, alin.(2), lit.”b” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, consiliul de administraţie al 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ, este format din 
4 cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor, 



directorul şi directorul adjunct fiind membri de drept ai consiliului de administraţie. Mandatul reprezentantului 
primarului şi ai consiliului local a expirat, astfel că trebuie făcute alte nominalizări.  
D-l consilier Vincovici Iulius-Aurelian face următoarele propuneri- ca reprezentant al primarului îl propun pe d-l 
secretar, deoarece este cel mai în măsură să reprezinte instituţia, iar din partea consiliului local îi propun pe d-nii 
consilieri- Sălăgean Iuonel şi Manoilă Ioan. Nu mai sunt alte propuneri . 
D-l preşedinte Cioloboc Ioan. 
Doreşte cineva să mai intervină pe marginea acestui proiect.  Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru? 12 voturi. 
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.55/2013. 
Punctul nr.6. 
D-l preşedinte Cioloboc Ioan, dă cuvântul  domnului Primar-Ioan Vasu. 
Comuna Riciu dispune de o retea rutiera de drumuri comunale modernizata. Acest fapt nu poate duce la devierea 
traficului greu pe alte drumuri care ar putea compensa traficul pentru ca drumurile vicinale sunt insuficient 
modernizate.  
Din  58 km retea de drumuri  comunale, au fost prevazute pentru reabilitare si modernizare  19,820 km prin 
proiectul Modernizare, asfaltare drumuri comunale pe 7 obiective DC 142 Ulies, DC 141 Coasta Mare, DC 142 A 
Caciulata-Hagau, DC 142 D Riciu-Nima Riciului, (Calea Belii), DC 142 E  Sinmartin-Cotorinau, Dc 143 Nima Riciului, si 
DC 155 Manastirea Sinmartin. Acest proiect s-a derulat prin  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007/2013,  
Măsura 322 în baza contractului de finantare semnat in anul 2008. 
Infrastructura de transport asfaltata  face posibila generarea unei cereri de transport rutier spre locatii economice 
(Sonde, diverse lucrari la instalatiile si conductele de transpot gaze naturale) ceea ce presupune deplasarea spre 
aceste locatii cu mijloace de transport ce depasesc 16 de tone. Cu toate ca executantul lucrarilor a respectat  
procedura de executie din proiect, pe aceste drumuri se circula cu utilale agabaritice pentru a se ajunge la locul 
unde se desfasoara procesul tehnologic, ceea ce duce la deteriorarea acestor drumuri. Din pacate numeroasa 
corespondenta efectuata cu societatile care executa lucrari in zona  nu a dat rezultate astfel ca suntem nevoiti sa 
recurgem la adoptarea unui act administrativ pentru a putea impune restrictii de tonaj pe aceste drumuri. Poate in 
acest fel vom putea sa sensibilizam proprietarii acestor mijloace de transport sa putem semna un protocol de 
colaborare, altfel vom fi nevoiti sa constatam şi să aplicam sancţiunile prevăzute de OG 43/1997. 
De altfel cu cei de la gaze naturale avem probleme şi de altă natură. Pur şi simplu sfidează autorităţile locale 
considerându-se stat în stat. Au pe teritoriul administrativ al comunei staţia de comprimare gaz de la Sînmartin, 
unde funcţionau şi 2 turni de răcire. Spun funcţionau, pentru că odată cu modernizarea staţiei aceste turnuri nu au 
mai fost utilizate pentru răcirea apei tehnologice şi au fost dezafectate.  La data de 13.08. 2013 au depus o cerere 
pentru emiterea certificatului de urbanism  în scopul demolării turnurilor de răcire.  A fost emis certificatul de 
urbanism în scopul demolării,  dar nu au mai venit după autorizaţia de desfiinţare a construcţiei, însă au executat 
lucrările. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că aceste fapte constituie contravenţii la normele legale şi au 
fost sancţionaţi cu amendă. 
Dorim să evităm astfel de acţiuni şi să încheiem un protocol cu aceste societăţi. După cum v-am informat am purtat 
corespondenţă şi în ceea ce priveşte zgomotul produs de staţie. Răspunsul a fost că vor analiza situaţia şi vor lua 
măsuri, dar până în acest moment nu ni s-au comunicat măsurile luate. 
Consilier Ruţa Mircea-Zgomotul se aude mai tare din zona bisericii. 
Consilier Ulieşan Ioan- Cred că s-au scos filtrele să nu fie zgomot mare în hală. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan.  Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru? 12 voturi. 
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.56/2013. 
Punctul nr.7. 
D-l preşedinte Cioloboc Ioan, dă cuvântul  domnului Primar-Ioan Vasu. 
Potrivit art.119 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, constituie patrimoniu al unitatii administrativ teritoriale bunurile mobile si imobile care 



apartin domeniului public si privat precum si drepturile si obligatiile  cu caracter patrimonial, consiliul local al unitatii 
administrativ teritoriale hotarand inchirierea acestor bunuri in conditiile legii.  
În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, închirierea bunurilor proprietate publică a comunei Rîciu se face numai cu aprobarea 
consiliului local.  
Destinatia spatiului propus spre inchiriere este de sediu pentru  punctul de lucru al SC Athos Guard Security SRL 
Reghin, pe  perioada funcţionării acestuia, societate cu care avem încheiat contract pentru paza comunei. 
Societatea are angajate 13 persoane. Prin acest demers dorim ca impozitul pe salarii să intre în bugetul u.a.t. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan.  Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru? 12 voturi. 
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.57/2013. 
Punctul nr.8. 
D-l preşedinte Cioloboc Ioan, dă cuvântul  domnului Primar-Ioan Vasu. 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 884 din 3 iunie 2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 
medicale, bunurile imobile sau părţile acestora în care funcţionează cabinetele medicale înfiinţate potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi 
completările ulterioare, au trecut din proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale în 
proprietatea privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. 
Începând cu data de 10 Martie 2005 medicii de familie şi stomatologi  care îşi desfăşurau activitatea în aceste spaţii 
au încheiat contracte de concesiune cu Consiliul Local al comunei Riciu. 
Durata concesiunii este prevazută in aceste contracte. 
Durata concesiunii poate fi prelungita până la vârsta legală de pensionare dar nu mai mult de 49 de ani. Potrivit art. 
4 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 concesionarea spaţiilor se face în schimbul unei redevenţe anuale, 
plătită de concesionar. Modul de calcul al redevenţei se stabileşte de către concedent iar valoarea se negociază cu 
concesionarul şi va fi de 1 euro/mp/an în primii 5 ani.  
Redevenţa obţinută prin concesionare  va  face venit la bugetul local. 
Noua redevenţă va face obiectul unui act adiţional la contractele de concesiune încheiate, conform art.4, pct. 4.2 
din contractul de concesiune încheiat între concedent şi concesionar.  
În conformitate cu prevederile articolului 45, alineatul 1 şi alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am întocmit proiectul de hotărâre. Ţinând cont de 
H.C.J. Mureş nr,176/17.12.2009, privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, la chriile  localurilor cu altă destinaţie 
decât  locuinţe şi analizând şi  actele emnise de alte  consilii locale privind stabilirea redevenţei pentru cabinetele 
medicale, precum şi ofertele de pe piaţă, propun valoarea redevenţei să fie de: 
 SC Polimed Silvana SRL Rîciu -                                     100 lei lunar; 
 Cabinetul de Medicină Dentară Dr. Bumb Andrea- 100 lei lunar; 
 Cabinetul Medical Individual Dr. Marc Minadona-  100 lei lunar. 
Motivez această reducere datorită faptului că aceste cabinete asigură asistenţă medicală gratuită tuturor 
pensionarilor cu venituri mici precum şi elevilor de la şcolile gimnaziale din comuna noastră, de asemenea 
colaborează cu ONG-uri împlicate în educarea copiilor romi făcând activitate de voluntariat. În cabinetele medicale 
concesionate s-au făcut învestiţii în ultimii 2 ani constând în aparatură medicală precum şi igienizări. 
În acest moment se lucrează la un studiu de fezabilitate pentru medernizarea clădirii dispensarului. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Doreşte cineva să mai intervină pe marginea acestui proiect.  Nu. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru? 12 voturi. 
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.58/2013. 
Punctul nr.9. 
D-l preşedinte Cioloboc Ioan, dă cuvântul  domnului Primar-Ioan Vasu. 
În localitatea Ulieş in zona numita Sub Coastă nu există reţea de apă, sau fantani care să asigure apa potabilă 



necesară locuitorilor.  
În urma numeroaselor sesizări primite din partea cetăţenilor, s-a propus promovarea şi executarea reţelei de apă pe 
o lungime de 1700 ml pentru ca cele 20 de familii din zonă să beneficieze de apă potabilă, mai ales că zona nu 
dispune de izvoare pentru ca cetăţenii să-şi poată amenaja fântâni. În lunile secetoase de vară cetăţenii sunt nevoiţi 
să aducă apă de la distanţe mari, iar oamenilor varstnici le este tot mai greu să se deplaseze cu găleţie cu apă. 
Traseul conductei propuse va fi pe partea dreaptă a drumului, cu adâncime de pozare la 1,20 m. 
Reţeaua de apă va fi realizată din ţeava  cu D  63 PE 100 PN 10 bar  în lungime de 400 m şi teavă D 75 PE 100 PN 10 
bar în lungime de 1300 m. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Doreşte cineva să mai intervină pe marginea acestui proiect.  Nu. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru? 12 voturi. 
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.59/2013. 
Punctul nr.10. 
D-l preşedinte Cioloboc Ioan, dă cuvântul  domnului Primar-Ioan Vasu. 
S.C. „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU” SRL a fost înfiinţat cu scopul îndeplinirii unor atribuţiuni principale 
privind gospodărirea comunală.  
Dorim ca în condiţiile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, a 
Normelor metodologice adoptate prin HG nr.1010/2004 şi HG 935/2007 să licenţiem societatea comercială  pentru 
activităţi de protecţie şi gardă codul CAEN revizuit – 8010. Este nevoie ca obiectul principal de activitate să fie codul 
CAEN revizuit – 8010 pentru activităţi de protecţie şi gardă iar Activitatea Cod CAEN rev.2-8130 -Activitatea de 
intretinere peisagistica devine activitate secundara. 
Toate aceste demersuri ne obligă să  regândim activitatea S.C. „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU” SRL. 
Prin studiile efectuate s-a dovedit că este oportun extinderea obiectului de activitate cu activităţi care ar putea servi 
la buna gestionare al domeniului public şi privat al comunei. Se propune deci modificarea activităţilor conform 
anexei care face parte integrantă la prezenta expunere. 
Un alt aspect care indică modificarea actului constitutiv este intenţia de a trece personalul de la firma de paza cu 
care avem încheiat un contract pentru paza bunurilor la această societate pe care dorim să o licenţiem.  
Pentru licenţiere Obiectul de activitate al societăţii trebuie să cuprindă codul CAEN revizuit: 8010- activităţi de 
protecţie şi gardă, ca activitate principală. 
Societatea va fi dotată cu autoturismul Nubira care aparţine instituţiei. 
Dorim ca prin acest nou serviciu să facem economie la bugetul local.  
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Doreşte cineva să mai intervină pe marginea acestui proiect.  Nu. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru? 12 voturi. 
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.60/2013. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan.  
Aş dori să dau cuvântul domnului primar Ioan Vasu. 
În anul 2014 vom pune accent pe modernizarea căminelor culturale, amenajarea de trotuare şi parcuri.  
În luna iulie sperăm să facem inaugurarea noii clădiri a primăriei. Evenimentul o să coincidă cu dezvelirea bustului lui 
Avram Iancu şi cu Festivalul Interjudeţean al Cântecului popular de pe câmpie „In memoriam Vasile Conţiu“. 
Am discutat cu locatarii blocului pentru a vidanja apa de sub bloc pentru a putea face branşamentele la noua 
canalizare. Din păcate mulţi dintre ei nu înţeleg necesitatea şi urgentarea acestei lucrări. 
D-l consilier Sălăgean Iuonel-Sunt câţiva elevi de pe Valea Ulieşului care nu au beneficiat de programul care se 
derulează în şcoală şi anume acela de a putea primi rechizite gratuite, pentru că părinţii lor nu-şi plătesc impozitele 
şi taxele şi astfel nu pot primi o adeverinţă cu veniturile realizate care trebuie depusă la dosar. Îţi este milă de ei, îşi 
doresc să scrie, dar nu au caiete. Vin zilnic la şcoală cu câte o pagină de caiet. Este inadmisibil. Trebuie găsite alte 
soluţii pentru ca aceşti copii să nu mai sufere. 



Consilier Manoilă Ioan- Elevii care nu primesc rechizite nu au nicio vină. Să nu pedepsim copii. 
Dacă nu mai sunt alte probleme, atunci declar închise lucrările şedinţei.  
Vă mulţumim. 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
                                   Cioloboc Ioan                                                            DUNCA IOAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


