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Proces verbal 

Încheiat astăzi, 24.10.2013 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. 568 din 
18.10.2013, 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, 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 24.10.2013 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 13.  
După cum ştiţi mandatul de preşedinte de şedinţă a domnului Vincovici Iulius-Aurelian 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-Aurelian, care îl propune pe d-l Cioloboc Ioan. Se 
supune la vot propunerea. În urma votului d-l Cioloboc Ioan întruneşte 12 voturi. Este împotrivă d-l consilier Ulieşan 
Ioan. Se adoptă hotărârea nr.46/2013. 
În aceste condiţii şedinţa noastră este legal constituită şi 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 5 proiecte de hotărâri.  
Domnul Dunca Ioan-secretar 
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 
05.09.2013, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al Consiliului Local.  
Vă rog: 
Cine este pentru?  13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Ordinea de zi este următoarea: 
I.  
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 
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  contractului de concesiune avînd ca obiect exploatarea a 6 ha din păşunea 
comunală în tarlaua T-30, P-632 şi P-235. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2013-2014. 



Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui autoturism pentru UAT Comuna Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
6. 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 13 voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
D-l Cioloboc Ioan-preşedinte de şedinţă-În continuare, dau cuvîntul doamnei Rîcean Maria-consilier contabilitate 
pentru a prezenta detaliile acestui proiect de rectificare. 
D-na Rîcean Maria-Analizând gradul de  realizare a bugetului local la finele trimestrului III 2013, am constatat că nu 
ne încadram in plafonul de salarii pe anul 2013, scop în care am  facut demersurile necesare, iar prin adresa 
1759/2013 ni se comunică majorarea plafonului cu suma de 36.000 lei. La partea de venituri am constatat că putem 
majora bugetul la  cap 18.02.50 "Alte taxe si impozite" cu suma de 36.000 lei. 
De asemenea la partea de cheltuieli cap 84.02 "Drumuri si poduri" la investitia "Modernizare şi asfaltare drumuri 
comunale, comuna Rîciu si extinderea sistemului de alimentare cu apă în satele Sînmartinu de Cîmpie, Leniş, 
Căciulata, comuna Rîciu", au ramas credite, iar la cap 67.02 "Baza sportiva" avem de achitat facturi, drept pentru 
care solicit trecerea sumei de 30.000 de la cap 84 "Drumuri si poduri", la cap 67 " Baza sportiva". 
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? 13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.47/2013. 
Punctul nr.2. 
D-l Cioloboc Ioan, pentru acest punct dau cuvântul d-lui Dunca Ioan-secretar-   
Urmare a   prevederilor  Legii nr.107/1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.81/1998 privind unele 
măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, la nivelul comunei Rîciu   a fost inventariată 
suprafaţa de 169,10 ha   din izlazul comunal  teren degradat. Prin HCL nr.45/2007 s-a aprobat perimetrul de 
amelioare a acestor suprafeţe, rămânând pentru împăduriri suprafaţa de 113,73 ha  în amplasamentul păşunea 
Cetegău. Este un proiect care se derulează în colaborare cu Administraţia Fondului pentru Mediu şi Consiliul 
Judeţean Mureş. Lucrările sunt executate de către SC Maraserv Prest SRL. Suprafaţa solicitată pentru concesiune 
este de-a lungul gardului în partea de sud şi este necesar pentru întreţinerea plantaţiei prin folosirea sursei de apă şi 
a drumului de acces. Menţionăm că terenul a fost folosit în anul 2013 de către numitul Linca Pavel Mircea  în mod 
abuziv şi nu s-a permis societăţii care execută lucrările să desfăşoare activitatea în mod corespunzător. Nu au avut 
acces la sursa de apă care este pe proprietatea consiliului local fiind nevoiţi să transporte apă de la distanţe mari. 
Prin această concesiune credem că societatea îşi va putea desfăşura acrtivitatea în mod corespunzător. 
D-l preşedinte Cioloboc Ioan. Dacă mai sunt sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog. 
D-l Vincovici-cred că ar trebui să plătească contravaloarea a 300 kg cereale la ha. Să vedem care sunt preţurile pe 
piaţa cerealelor şi să facem un calcul la cele 1800 kg de cereale, urmând ca la şedinţa viitoare să ni se comunice 
preţul calculate pe cele 6 ha. 
D-l Manoilă Ioan. 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? 13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.48/2013. 
Punctul nr. 3. 
D-l Cioloboc Ioan, dă cuvântul  d-lui primar  pentru a prezenta câteva aspecte la acest punct. 



D-l Vasu Ioan-primar.  Consiliul local Rîciu în calitate de administrator al străzilor şi drumurilor comunale are 
obligaţia ca, pentru perioada de iarnă, să adopte măsuri specifice pentru pregătirea acestora, executarea lucrărilor 
de deszăpezire şi combaterea poleiului având drept scop asigurarea fluenţei traficului rutier şi circulaţiei 
persoanelor în condiţii de deplină siguranţă. 
În acest scop se propune adoptarea „Planului  de măsuri pentru perioada sezonului rece 2013-2014“ 
Prin programul prezentat s-au determinat : 
a) sectoarele de drumuri comunale şi străzi pe care se va acţiona pentru deszăpezire şi combatere a poleiului; 
Pentru realizarea acţiunilor de deszăpezire şi combatere a poleiului s-au evaluat prin program: 
- necesarul de materiale antiderapante (anexele nr.  2); 
- necesarul de utilaje şi mijloace de transport ce va acţiona la lucrările specifice iernii (anexa nr. 3); 
Rețeaua de drumuri și străzi administrată de Consiliul Local al comunei Rîciu este în lungime de 50,092 km. 
Importanța economico-socială a menţinerii drumurilor în stare de viabilitate pe timpul iernii impune stabilirea unui 
program cu măsuri precise de acţiune a utilajelor și a oamenilor angrenaţi în prevenirea şi combaterea înzăpezirii 
drumurilor publice. La întocmirea planului operativ s-a avut în vedere că, activitatea de deszăpezire va fi executată 
de angajaţii proprii, cu utilaje şi echipamentele specifice activităţii de deszăpezire. 
Pentru asigurarea unei circulaţii normale a autovehiculelor şi a pietonilor, pentru buna desfășurare a aprovizionării 
populaţiei şi a societăţiilor comerciale din comuna Rîciu, ca urmare a ninsorii sau a manifestării unor fenomene 
meteorologice periculoase, pentru iarna 2013-2014 trebuie intreprinse măsurile cuprinse în raportul de specialitate 
al viceprimarului. 
Preşedintele de şedinţă. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru?   
Împotrivă? 13 voturi. 
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr. 49/2013. 
Punctul nr.4. 
D-l preşedinte Cioloboc Ioan,  dă cuvântul  d-lui Milăşan Florin Ovidiu  consilier al primarului pentru a prezenta 
expunerea de motive la acest punct. 
Având în vedere Anexa nr.2-Lista proprietarilor-persoane juridice sau operatori economici fără personalitate juridică 
respinşi  din cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional“ în anul 2013, publicată în data de 
26.09.2013, program la care comuna Rîciu a participat  în vederea achiziţionării unui autovehicul, considerăm 
necesar să discutăm acest proiect de hotărâre. 
Având în vedere necesitatea rezolvării operative a activităţii de transport în cadrul Primăriei comunei Rîciu şi luând 
în considerare că în implementarea proiectelor sunt necesare deplasari frecvente la diverse instituţii sens in care va 
precizez faptul ca deplasarea cu autoturismul detinut in proprietate de institutia noastra este costisitoare si pune 
viata in pericol datorita gradului de uzura ridicata. 
Autoturismul are o uzură pronunţată cu un consum mare de combustibil (fapt ce duce la depasirea cotelor alocate 
lunar), consum ridicat de ulei motor, iar pentru reparaţiile curente şi reviziile tehnice periodice întâmpinăm 
dificultăţi din lipsa fondurilor necesare pentru intretinere. 
Luand in considerare aspectele sesizate mai sus propunem achizitionarea unui autoturism nou marca Nissan 
Qasqhai, capacitate cilindrica 1,5 Dci  anul fabricatiei 2013 cu functionare pe combustibil motorină, plata urmand a 
fi efectuata din bugetul local pentru anii 2013-2015. 
Valoarea estimativa a autoturismului propus pentru achizitie este de 67.480 lei (echivalentul a 15.164 euro) la care 
se adauga TVA  16.193  lei ( 3.639  euro). 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan.  
Doreşte cineva să intervină pe marginea acestui proiect.  Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  
Cine este pentru? 13 voturi  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.50/2013. 
Punctul nr.5. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan.  



Dau cuvântul d-lui Dunca Ioan-secretar- În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane, locatarii 
blocului din str. Vasile Conţiu, au fost  învitaţi să-şi trimită şefii de scară la şedinţa consiliului local Rîciu, care are loc 
astăzi de la  ora 13,00, la Primăria comunei Rîciu. 
La iniţiativa d-lui Primar şi a Consiliului Local se vor dezbate probleme legate de îngrijirea ansamblului de locuinţe 
aflate în proprietatea dânşilor, a anexelor gospodăreşti, curţii, împrejmuirilor şi păstrarea ordinei şi curăţeniei, 
canalizare, sistem de alimentare cu apă, parcarea maşinilor în faţa blocului, etc. Pentru mai multe detalii aş dori să-l 
invit pe domnul primar să spună câteva aspecte pentru ca dumneavoastră cei prezenţi consilieri şi şefii de scară din 
imobilul menţionat să vedeţi despre ce este vorba. 
D-l primar-Blocul de locuinte a fost construit în anul 1980, fiind în organizarea administrativă a RAGCL Tg Mureş. 
Alimentarea cu apă şi serviciul de canalizare era administrat de Compania Aquaserv. Sigur că în acel moment la 
nivelul comunei nu era un sistem de canalizare funcţional. Pentru blocurile de locuinţe s-a amenajat o fosă 
vidanjabilă la aproximativ 3 km de vatra satului, fosă care funcţionează şi astăzi. În momentul in care la nivelul 
comunei Rîciu s-a derulat proiectul care are ca destinaţia sistemul de canalizare, este normal să putem branşa la 
acest sistem şi canalizarea  blocului. Primăria deţine un apartament în acest bloc dar trebuie asigurate condiţii 
pentru toţi locatarii blocului. De aceea este imperios necesar racordarea la sistemul nou de canalizare. Însă înainte 
de aceasta trebuie refăcută coloana pe fiecare scară pentru ca apele reziduale să nu mai ajungă sub bloc.  
Curticăpean Condrate-şef scară-Am fost informaţi că trebuie să plătim câte 400 lei pe familie pentru a ne putea 
branşa. Nouă ni se pare mare această sumă. 
D-l Primar-Poate vouă vi se pare mare această sumă, dar cetăţenii din sat care au plătit 800 de lei ce pot să mai 
spună. Oricum trebuie să vă organizaţi în asociaţie pentru a putea încheia contracte cu această asociaţie.  
Curticăpean Condrate- La bloc sunt constituite 2 asociaţii de locatari. În general locatarii au reticenţe faţă de 
asociaţii, dar problema nu este numai aceasta. Mulţi dintre ei au datorii la apă şi în acest mod nimeni nu vrea să se 
implice să se constituie o singură asociaţie, pentru că altfel s-ar sista furnizarea apei pe intreaga asociaţie.  
D-l Primar-În acest fel am pierdut şi programul de izolare exterioară a blocului pentru că nu am avut cu cine să 
discutăm`. Sunt foarte multe probleme în curtea blocului, vrem să amenajăm curtea, să facem locuri de parcare, un 
parc de joacă pentru copii, să delimităm curtea blocului, dar fără a fi organizaţi intr-un anumit fel nu se poate. 
Trebuie să vă asumaţi şi voi răspunderea, sunteţi 4 oameni prezenţi la această şedinţă, spuneţi celorlalţi ce dorim să 
facem. Apoi faceţi un tabel nominal cu locatarii care sunt de acord cu branşarea la sistemul de canalizare. 
Să vedem dacă va mai continua proiectul cu grădiniţa, care se derulează prin Gimnaziul de stat. Dorim să dăm a altă 
faţă curţii exterioare a acestul bloc. Nu se pune problema să demolăm coşul de fum pentru că este foarte periculos 
şi cred că ne-ar costa foarte mult. 
Dacă mai sunt alte probleme. 
D-l Ulieşan Ioan- Este un lucru îmbucurător că s-a făcut asfalt pe drumurile comunale la Sînmartin, dar mai trebuie 
realizată acea legătură cu străzile, pentru că este foarte greu de ieşit de pe aceste străzi.  
D-l Primar-Sunt încă multe lucruri de realizat la nivelul comunei, dar vedeţi şi dumneavoastră că deşi am discutat 
multe proiecte este foarte greu să le punem în practică. 
Preşedintele de şedinţă-Dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
                               CIOLOBOC IOAN                                                          DUNCA IOAN 

 
 
 
 

 
  


