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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 07.10.2014 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. 316 din 03.10.2014, 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:  Chertes 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 
07.10.2014 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Rîciu. Vă 
informez că din totalul de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 10.  De la 
şedinţă lipsesc domnii consilieri Bucur Iacob, Cioloboc Ioan şi Cozoş P.Petru. 
Scopul acestei şedinţe extraordinare este de a supune atenţiei dumneavoastră un proiect care 
trebuie depus şi are termen urgent. 
Însă trebuie să alegem un preşedinte de şedinţă, deoarece mandatul de preşedinte al d-lui 
Ulieşan Ioan s-a încheiat. 
Vă rog să faceţi propuneri pentru această funcţie. D-l Ulieşan îl propune pe domnul consilier 
Ruţa Mircea. Este votat de cei  9 consilieri, astfel că d-l Ruţa va fi preşedintele de şedinţă până 
în luna decembrie. 
Se adoptă astfel hotărârea nr.60/2014 
D-l Ruţa Mircea- preşedintele de şedinţă  
Bună ziua tuturor, avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun 
votului dvs. astăzi. 
Ordinea de zi este următoarea: 
I.  
1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea menţinerii contribuţiei proprii aferente cheltuielilor 
eligibile şi neeligibile pentru proiectul „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri 
degradate comuna Rîciu, judeţul Mureş, Perimetrul de ameliorare Cernătoaie-Continit 57,37 
ha” 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
Preşedintele de şedinţă. Supun votului dumneavoastră punctul de pe ordinea de zi. Cine este pentru? 
Cine este împotrivă ? Abţineri? Cu 10 voturi pentru este adoptată ordinea de zi. 

 
Aş dori să dau cuvântul domnului primar.  



Primar Ioan Vasu-Printre categoriile de proiecte eligibile ce se finanţează din Fondul pentru mediu 
sunt, potrivit Ordinului nr. 1726 din 17 iunie 2011 pentru aprobarea Ghidului de finantare a 
Programului de imbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia 
ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor, proiectele care vizează împădurirea terenurilor 
degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condiţiile legii.  
Obiectul acestui program îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor 
care vizează împădurirea terenurilor agricole degradate.  
Scopul acestui program îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei 
împădurite, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate, 
menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor. 
Programul se aplică în zonele rurale şi periurbane din extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale. 
Printre categoriile de solicitanţi eligibili cu personalitate juridică sunt şi unităţile administrativ-
teritoriale. Din judeţul Mureş a depus dosar de finanţare şi comuna Rîciu pentru proiectul denumit 
„Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate comuna Rîciu, judeţul Mureş, Perimetrul de 
ameliorare Cernătoaie-Continit 57,37 ha”, în valoare de 1.834.254 lei, a cărui finanţare a fost aprobată. 
Depăşindu-se această etapă urmează ca, în cel mai scurt timp, să se încheie şi să se semneze între 
Administraţia fondului pentru mediu, în calitate de Finanţator, şi Primăria comunei Rîciu, în calitate de 
beneficiar, contractul de finanţare nerambursabilă. Încheierea contractului este condiţionată, potrivit 
Ghidului de finanţare, cu comuna Rîciu, prin consiliul local, al cărui proiect a fost aprobat în vederea 
finanţării  de aprobarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile privind sau care derivă din implementarea 
proiectului, dacă va fi cazul. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10   voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  10  din cei  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.61/2014. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul, vă rog, dacă nu să trecem la probleme curente. 
II.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 

Preşedintele de şedinţă, consilier-Ruţa Mircea. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Preşedintele de şedinţă. Dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul declarăm închise lucrările 
şedinţei. 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar, 
                                 RUŢA MIRCEA                                                                       DUNCA IOAN 
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