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PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi, 23. 12.2013 cu ocazia şedinţei extraordinare 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. 913 din 
20.12.2013, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.39 alin.(2) 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, Cozoş P.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 23.12.2013 a fost convocată 
şedinţa extrordinară a Consiliului Local al comunei Rîciu. Vă informez că din totalul de 13 de consilieri locali aleşi 
în funcţie, sunt prezenţi astăzi 12, lipseşte d-l consilier Cioloboc Ioan, tocmai preşedintele de şedinţă. 
În aceste condiţii şedinţa noastră este legal constituită, însă ţinând cont de faptul că lipseşte preşedintele de 
şedinţă d-l Cioloboc Ioan, vă rog să alegem alt preşedinte pentru a conduce lucrările şedinţei de astăzi. Vă rog să 
faceţi propuneri. D-l consilier Manoilă Ioan il propune pe d-l consilier Chertes Ioan. Dacă mai sunt şi alte 
propuneri ? Nu sunt. Atunci să supunem la vot alegerea d-lui Chertes Ioan în funcţia de preşedinte pentru 
această şedinţă. 
Cine este pentru?  11 voturi. 
Cine este împotrivă ?  
Abţineri? 
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 
06.12.2013, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al Consiliului Local.  
Vă rog: 
Cine este pentru?  12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
D-l Chertes Ioan - preşedintele de şedinţă  
Bună ziua tuturor, avem pe masă materialul  discutat în comisie şi doresc să il supun votului dvs. astăzi. 
Domnilor consilieri, 
Ordinea de zi este următoarea: 
I.  
1.Proiect de hotărâre privind  înfiinţarea SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ 
SRL 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2. 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 Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-În continuare, dau cuvîntul d-lui  Primar Ioan Vasu. 
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată „Consiliul Local  aprobă organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local; 
Necesitatea  înfiinţării SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL, în 
subordinea Consiliului Local. 
Înfiinţarea unei societăţi de pază  şi protecţie se justifică prin faptul că la această dată paza bunurilor care aparţin 
domeniului public sau privat al judeţului se realizează astfel: 
La nivelul primăriei comunei Rîciu care are în administrare aceste bunuri patrimoniale, paza se realizează în acest 
moment în baza unui contract de prestări servicii încheiate cu SC Athos Guard Security SRL Reghin, societate 
autorizată în condiţiile legii şi în baza unor planuri de pază avizate de autorităţile în domeniu. 
În contextul măsurilor urgente întreprinse de Guvern cu privire la responsabilizarea ordonatorilor de credite în 
cheltuirea banului public şi urmare analizei execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, la poziţia ,, cheltuieli 
materiale”, se justifică organizarea unui serviciu propriu de pază, având în vedere costurile ridicate ale serviciilor 
prestate, la care se adaugă şi economia bugetară realizată prin diminuarea cu 30.000 lei  a cuantumului brut al 
acestor cheltuieli.  
Aportul Consiliului Local Rîciu la constituirea capitalului social în numerar al Societăţii Comerciale „SERVICII 
EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ S.R.L., subscris şi vărsat, este de 180 lei, divizat în 18 părţi sociale a câte 10 
lei fiecare, respectiv 95 % din capitalul societăţii şi 20 lei divizat în 2 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 5 
% este aportul persoanei fizice Morariu  Leontina, cetăţean român, identificată cu CNP 2670416264380, act de 
identitate seria MS, nr. 397450 eliberat la data de 16.01.2007 de către SPCLEP Tg. Mureş cu domiciliul stabil în 
com. Rîciu, sat. Leniş, nr.246 A. 
 Posibilitatea înfiinţării SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL,  precum şi 
necesitatea acestuia se regăsesc în următoarele acte normative:   
 -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». Conform legii 
paza proprie se poate asigura cu personal calificat, angajat al unităţii beneficiare. 
Pe lângă argumentele socio-economice ce stau la baza înfiinţării unui serviciu public 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. 
Contractul pe care îl avem cu firma de pază nu mai poate fi prelungit, deoarece societatea nu şi-a onorat 
promisiunile. Trebuia să doteze locul de muncă cu un mijloc de transport, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Noi 
vom pune la dispoziţia societăţii nou înfiinţate autoturismul Nubira cu nr. de înmatriculare MS 06 YRY.  Prin 
această societate vom mai putea angaja un agent de pază care verifica circulaţia mijloacelor de transport de 
tonaj greu pe drumurile comunale. 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 asemenea având această societate vom putea încheia contract pentru paza 
parcului voltaic cu S.C. Solar ParK S.R.L. 
D-l Vincovici Iulius Aurelian. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, precum şi comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism au avizat favorabil acest 
proiect de hotărâre. 
D-l Chertes Ioan, 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.61/2013. 



II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Chertes Ioan.  
Dacă nu mai sunt alte probleme, atunci declar închise lucrările şedinţei.  

Vă mulţumim. 
 

Preşedinte de şedinţă,                                                             Secretar, 
             Chertes Ioan                                                                     DUNCA IOAN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


