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Proces verbal 

Încheiat astăzi, 10. 07.2013 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. 451. 
din 05.07.2013, 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 P. Petru, 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 10.07.2013 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, lipseşte motivat d-l consilier Chertes 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 procesele verbale al sedinţelor Consiliului local din 
data de 30.05.2013 şi 12.06.2013, procese verbale care au fost afişate la compartimentul de specialitate 
al Consiliului Local.  
Vă rog: 
Cine este pentru? unanimitate  
Împotrivă?  
Abţineri?  
După cum ştiţi mandatul de preşedinte de şedinţă a doamnei Strete Silvia s-a încheiat. Vă rog să faceţi 
propuneri pentru a desemna preşedintele de şedinţă pentru următoarele 3 luni. 
Prima propunere vine din partea d-lui consilier Vincovici Iulius-Aurelia, care îl propune pe d-l Cozoş P 
Petru, a doua propunere este făcută de d-l Cioloboc Ioan care îl propune pe d-l consilier Ruţa Mircea, care 
însă refuză să-şi îndeplinească această obligaţie din motive cel puţin bizare-Nu are ochelarii la el. Astfel că 
se mai face o propunere de către d-l Sălăgean Iuonel care consideră că cel mai potrivit pentru această 
funcţie este d-l consilier Vincovici Iulius-Aurelian. Se supun la vot cele două propuneri. În urma votului d-l 
Cozos P Petru întruneşte 5 voturi iar d-l consilier Vincovici Iulius-Aurelian este votat de 11 consilieri din 
cei 12 prezenţi. Se adoptă hotărârea nr.35/2013. 
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 5 proiecte de hotărâri. 



Domnilor consilieri, 
Ordinea de zi este următoarea: 
I.  
1.Proiect de hotărâre privind  privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea participării comunei Rîciu la „Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional“ în anul 2013  în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program 
de către comuna Rîciu şi casarea autovehiculului MS 07 PYA. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
3.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea Festivalului Concurs 
Interjudeţean al Tinerilor Interpreţi de Muzică Populară din judeţul Mureş „În Memoriam Vasile Conţiu“ 
Ediţia a II-a Tg. Mureş-Rîciu, desfăşurat  în perioada 18-20 iulie 2013. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
4.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea în principiu a vânzării prin negociere directă a suprafeţei 
totale de 500 mp. înscris CF. NR.258/Rîciu, nr.top.665/9/1, proprietate privată a comunei Rîciu, către d-
nul Soţan Ioachim. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Organigramei, Contractului de administrare şi a Statului de 
funcţii ale S.C. SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
6.Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi în Organigramă cu un post de asistent 
medical comunitar în cadrul compartimentului de asistenţă socială. 
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 12 voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.2. 
D-l Vincovici Iulius-Aurelian-preşedinte de şedinţă-În continuare, dau cuvîntul d-lui Dunca Ioan-secretar, 
care ne va prezenta câteva detalii  privind  „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional“ în 
anul 2013  în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către comuna Rîciu şi casarea 
autovehiculului MS 07 PYA. 
Potrivit prevederilor art. 24, alin. 3 lit. „e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au posibilitatea achiziţionării de 
autoturisme în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca o excepţie de la măsurile 
restrictive în materia achiziţiilor publice instituite prin Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009. 
Conform Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin 
Ordinul nr. 981/2012 al ministrului mediului şi pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, la 
acest program pot participa şi unităţile administrativ teritoriale. Potrivit Ghidului, pentru a fi eligibil, 
dosarul de acceptare în program a proprietarului unitate administrativ-teritorială trebuie să cuprindă, pe 
lângă alte documente, şi hotărârea consiliului local privind participarea la program, în original; hotărârea 
trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat/ autovehiculelor uzate şi numărul 
acestora, achiziţionarea autovehiculului nou/ autovehiculelor noi prin program, acordul privind 
asigurarea contribuţiei proprii. 



Prin proiectul de hotărâre se propune acordul pentru casarea unui autovehicul uzat, mai vechi de 10 ani, 
şi achiziţionarea unui autovehicul nou prin Programul de înnoire a Parcului auto naţional. Valoarea totală 
a finanţării nerambursabile solicitate prin program - reprezentând prima de casare - este de 6.500 lei. 
Suma necesară asigurării şi susţinerii diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a 
autovehiculului nou a fost prevăzută în Bugetul de venituri de cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2013, 
cap. 51.02, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr. 15/03.04.2013, ocazie cu care a 
fost şi fundamentată decizia de achiziţionare a autovehiculului. 
D-l Vincovici Iulius Aurelian-preşedinte de şedeinţă- dacă mai doreşte cineva să intervină.  
D-l primar Ioan Vasu-Prin acest program dorim să achiziţionăm o maşină care are un consum mic de 
carburanţi, pentru care vom plăti rate lunare. Deja maşina pe care o avem în dotare consumă peste 9 litri 
de motorină la 100 de km. Mi se pare un consum exagerat. 
D-l Vincovici Iulius Aurelian. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? unanimitate  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.36/2013. 
Punctul nr.3. 
D-l Vincovici Iulius Aurelian, pentru acest punct dau cuvântul d-lui Vasu Ioan-primar- Festivalul este o 
manifestare care îşi propune omagierea prof. Vasile Conţiu-etnomuzicolog, consătean de-al nostru, 
profesor la Şcoala populară de artă din Tg. Mureş, autor a mai multor volume-culegeri de folclor. Editia a 
II-a a Festivalului Interjudeţean se va desfăşura în perioada 18-20 iulie 2013 la Tg. Mureş şi Rîciu- în Piaţa 
săptămânală, unde va avea loc Gala Laureaţilor. La ediţia din acest an se doreşte a depăşi graniţele 
judeţului devenind un festival interjudeţean pe care dorin să-l permanetizăm şi să aducem tineri 
interpreţi de muzică populară din judeţele din câmpia Transilvaniei (Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sibiu şi 
Mureş).                                                                     
Editia din acest an, marcheaza 13 ani de la trecerea în nefiinta a profesorului Vasile Conţiu, prilej de a 
marca cum se cuvine evenimentul din 20 iulie de la Rîciu. Noi suntem mândri de acest lucru, si trebuie 
felicitati cei care continua munca profesorului Contiu si a acestui festival. 
Am fi dorit ca la acest festival să participăm desigur în afara concursului cu grupul vocal. Din păcate nu am 
găsit înţelegere la membrii acestui grup, probabil le este ruşine să mai îmbrace costumul popular  sau 
poate consideră că a reprezenta localitatea în astfel de momente nu este o prioritate.  Aţi văzut  cum se 
pot organiza alte comunităţi când este vorba de a-şi reprezenta comuna. Am încercat să organizăm şi o 
expoziţie de bovine dar nici la acest capitol nu am găsit sprijin din partea crescătorilor. Vin cu tot felul de 
motivaţii, ba că este prea cald, ba că ora nu este potrivită pentru această expoziţie. În fine ce să mai spun, 
nu ştiu cum pot fi motivaţi consătenii noştri după câte am realizat în această comună. 
La acest festival nu vom invita oameni politici şi nici reprezentanţi ai judeţului, pentru că nu vrem să-l 
politizăm, este un act de cultură şi aşa vrem să rămână. 
D-l preşedinte Vincovici prezintă Regulamentul concursului care poate fi consultat la dosarul şedinţei. 
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 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.37/2013. 
Punctul nr. 4. 
D-l Vincovici Iulius-Aurelian, dă cuvântul  d-lui primar   pentru a prezenta câteva aspecte la acest punct. 
D-l Vasu Ioan.  Aveţi în faţa dumneavostră cererea părintelui paroh Soţan Ioachim  care slujeşte de 37 de 
ani în parohia noastră, fiind legat sufleteşte de cetăţenii acestei comune doreşte să rămână aici şi după 
ieşirea la pensie, astfel că doreşte să-i aprobăm suprafaţa de 500 mp de teren  pe care ar vrea să-şi 
construiască o casă. Această suprafaţă de teren fiind în domeniul privat al comunei poate fi vândută după 
ce se va face dezmembrarea şi evaluarea  de către un expert autorizat.  De abia după aceea vom putea să 
discutăm despre vânzare, după ce va fi stabilit pretul. Acum dorim un acord de principiu pentru a putea 
face demersurile. Suprafaţa de teren cu pricina se află în curtea dispensarului uman. Poate că în acest fel 
se va putea clarifica şi situaţia celor care locuiesc în curtea fostului IAS. Vă rog să fiţi alături de toţi cei 
care fac ceva pentru Rîciu, şi să facem ceva pentru ei, pentru ai ţine aproape de noi. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-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 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.38/2013. 
Punctul nr.5. 
D-l preşedinte Vincovici Iulius-Aurelian  dă cuvântul  d-lui primar  Vasu Ioan  pentru a prezenta expunerea 
de motive la acest punct. 
Modificările intervenite în normele legale specifice, precum şi cele aduse prin actul constitutiv, aprobat 
prin hotărâre de consiliul local, coroborate cu modificarea volumului de lucrări care se vor executa prin 
societate, impun elaborarea şi adoptarea unei structuri organizatorice. 
Persoana numită în calitate de Administrator este doamna Morariu Leontina, urmare a hotarârii 
Consiliului Local al comunei Rîciu. Administratorul va fi şi Directorul General al societăţii. 
Desemnarea auditorului  se stabileste prin hotararea Consiliului Local al  comunei Rîciu,  cu respectarea 
prevederile legale in vigoare. 
Situaţiile financiare ale Societăţii vor fi auditate de auditori financiari. Auditorii financiari îşi vor desfăşura 
activitatea potrivit prevederilor legale in vigoare. 
Auditorii financiari au obligaţia să informeze Administratorul şi actionarul unic, despre orice 
neregularitate constatată în administrarea Societăţii. 
Am gândit această structură organizatorică formată din administrator, auditor şi personal de execuţie 
cuprinzând aici un instalator, 1 mecanic, 1 mecanic utilaje, 1 muncitor intreţinere 3 muncitori calificaţi 
(zidar, tâmplar şi sudor) şi 4 muncitori necalificaţi. Pentru început societatea va funcţiona cu următorul 
personal-administrator şi 4 muncitori calificaţi, urmând ca pe parcursul activităţii să mai facem câteva 
angajări în funcţie de necesităţile şi lucrările executate de către societate. 
Societatea va avea foarte multe lucrări de executat. Astfel: finalizarea lucrărilor de canalizare şi branşarea 
locuinţelor; lucrări la staţia de epurare, executarea a 3 treceri peste râul Comlod, împrejmuire staţie de 
epurare, demolare clădirea din faţa primăriei, amenajarea noului târg, lucrări de îmbunătăţiri funciare, 
lucrări la baza sportivă, reparaţii cămine culturale, întreţinere străzi, pavaje, borduri, amenajare spaţii de 
joacă pentru copii, decolmatarea şanţurilor, amenajarea căilor de acces în satele aparţinătoare. Dacă 
toate aceste lucrări s-ar scoate la licitaţie am avea costuri foarte mari. 
Consilier Vasu Raul-Cheltuielile în regie sunt mult mai mici. Primăriile mici ar trebui să se 
autogospodărească.  
 



 
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 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.39/2013. 
Punctul nr.6. 
D-l preşedinte Vincovici Iulius-Aurelian, dă cuvântul  d-lui secretar Dunca Ioan  pentru a prezenta în 
detaliu acest punct. 
Programele şi serviciile de asistenţă medicală comunitară se realizează în concordanţă cu politicile şi 
strategiile Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei, ale altor instituţii 
ale autorităţii locale cu responsabilităţi în domeniu precum şi cu cele ale autărităţilor locale.   
Beneficiarul serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară este comuna, iar în cadrul acesteia 
în mod deosebit categoriile de persoane vulnerabile. 
Asistentul medical comunitar va oferi educaţie privind sănătatea, sesizarea, monitorizarea si gestionarea 
cazurilor, asistenţa medicală preventivă de bază şi vizite la domiciliu pentru comunitarea nostră. Acesta 
va  oferi asistenţă şi sprijin persoanelor şi familiilor în vederea asigurării accesului la sistemul serviciilor 
sociale şi de sănătate, acordă în subordinea medicilor, consultaţii medicale pentru diagnosticare şi 
tratament preventiv sau curativ; acordă consultaţii de specialitate -în colectivităţi şi individual -cu privire 
la igienă, regim alimentar şi întreprind alte măsuri medicale preventive. Asistentul medical comunitar va 
contribui la starea de sănătate generalã a individului, familiei şi comunităţii prin acordarea îngrijirilor care 
vizează promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea celor bolnavi la domiciliu, în condiţiile 
utilizării unei intervenţii care adeseori reclamă o tehnologie avansată şi o foarte bună pregătire practică. 
Rapidele schimbări pe plan socio-economic şi politic impun pregătirea unui profesionist care să fie capabil 
ca, pe lângă îngrijirile enumerate succint mai sus, să fie capabil să: 
-implice indivizii, familiile şi comunitãţile în îngrijirea proprie şi sã se formeze la aceştia responsabilitate 
privind sãnãtatea; 
-reprezinte la diferite niveluri unde se iau deciziile privind sãnãtatea, persoanele îngrijite, nevoile acestora 
şi sã intervinã pentru a fi recunoscute drepturile lor; 
-colaboreze în calitatea de membru în cadrul echipei multidisciplinare, dar şi cu alte organizaţii-
guvernamentale şi nonguvernamentale pentru sãnãtatea celor îngrijiţi; 
-asigure calitatea îngrijirilor acordate prin respectarea standardelor de educaţie şi practicã clinicã şi 
calitatea vieţii indivizilor, familiilor şi comunitãţii.  
Resposabilităţile majore ale asistentului medical comunitar sunt: 
a)acordarea îngrijirilor de promovare, prevenire, curative, de recuperare sau de sprijin a  indivizilor, 
familiilor şi grupurilor; 
b)transmiterea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor în domeniul sãnãtãţii în rândul pacienţilor, altor 
beneficiari, personalului din sistemul de sãnãtate şi a celor aflaţi în procesul de formare; 
c)participarea în calitate de membru în cadrul echipei de îngrijire, ceea ce presupune solide cunoştinţe în 
domeniul comunicãrii, realizãrii relaţiilor interpersonale bazate pe respect reciproc şi înţelegere a rolului 
propriu şi a celorlalţi profesionişti, implicare activã şi responsabilã în luarea deciziilor, informarea 
autoritãţilor, mass mediei, etc.; 
d)îmbunătăţirea practicii clinice printr-o gândire critică, aprecierea şi utilizarea cercetărilor existente în 
domeniu pe plan naţional şi internaţional. 



În conformitate cu  prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 
autorităţile administraţiei publice locale, serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt 
asigurate de următoarele categorii profesionale: asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar. 
Personalul prevăzut la art.8 alin. (1) din OG nr.162/2008 îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor 
publice de asistenţă socială organizate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, în 
aparatul de specialitate al primarului. 
Sumele pentru salarizarea personalului se asigură prin transfer pentru exercitarea atribuţiilor şi 
competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c) se aprobă anual, prin legea bugetului de stat, ca 
anexă la bugetul Ministerului Sănătăţii, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti. Repartizarea pe 
unităţi administrativ-teritoriale în care funcţionează instituţiile respective se face de către direcţiile de 
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau de către autorităţile/instituţiile de sănătate 
publică naţionale. Pentru acest post o să organizăm concurs conform prevederilor legale în vigoare. 
D-l primar- Ioan Vasu- Este foarte greu să găseşti pe cineva să se ocupe de administrarea injecţiilor la 
oamenii bolnavi care au tratament injectabil. În momentul in care doamna Dorina Dogar nu mai poate 
situaţia va fi foarte grea. De aceea trebuie să înfiinţăm acest post. 
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 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.40/2013. 
II: Diverse 
Consilier Ruţa Mircea- Aş dori să-l întreb pe domnul primar dacă a autorizat branşarea cetăţenilor din 
satu Sânmartin la sistemul de canalizare.  
D-l primar Ioan Vasu. Vă daţi seama că eu nu aprob aşa ceva. Branşarea se va face doar în momentul în 
care se vor termina lucrările la staţia de epurare şi aceasta se va pune în funcţiune. 
D-l primar. În data de 6 iunie a fost nună la blocul de locuinţe. Sigur că la asemenea evenimente vin 
oameni din diverse locuri din ţară. Am sperat că cei care locuiesc la blocul cu pricina vor ieşi să-şi facă 
curăţenie în faţa blocului dar nu a ieşit nimeni şi atunci am hotărât să-l trimit pe d-l viceprimar cu câţiva 
oameni de-ai noştrii să facă curăţenie.  Ce poţi să mai spui. Oamenii sunt de mai multe feluri. 
Fundaţia Şoptereana din Tg. Mureş solicită sprijin financiar pentru  evenimentul din data de 15 august 
2013. Întrebarea mea este dacă el ne solicită să facem noi tot ce ne cere atunci, fundaţia ce rol mai are? 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Vincovici Iulius-Aurelian.  
Dacă nu mai sunt alte probleme, atunci declar închise lucrările şedinţei.  
Vă mulţumim. 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                                    Secretar, 
                         VINCOVICI IULIUS-AURELIAN                                  DUNCA IOAN 

 
 
 
 

 
 

  

 


