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Încheiat astăzi, 08.08.2014 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. 268 din 06.08.2014, 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, Cozoş A Petru, Manoilă Ioan, Ruţa 
Mircea, Strete Silvia, Sălăgean Iuonel, Ulieşan Ioan 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 
08.08.2014 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 9.  De la 
şedinţă lipsesc domnii consilieri d-l Cioloboc Ioan, Cozoş P.Petru, Gorea Ioan şi Vasu Raul 
Florin. 
Scopul acestei şedinţe extraordinare este de a supune atenţiei dumneavoastră un proiect care 
trebuie depus şi are termen până luni. 
D-l Ulieşan Ioan- 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  instrumentarea proiectului Achiziţie utilaj şi echipamente de 
lucru de către Comuna Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
II.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Preşedintele de şedinţă. Supun votului dumneavoastră punctul de pe ordinea de zi. Cine este pentru? 
Cine este împotrivă ? Abţineri? 
Cu 9 voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
Vă mulţumim. 

Aş dori să dau cuvântul domnului primar.  
Primar Ioan Vasu- 



Prin proiectul „Achiziţie utilaj şi echipamente de lucru de către Comuna Rîciu” – se 
intenţionează achiziţia unui tractor ultramodern şi a unor echipamente de lucru (ex: lamă de 
deszăpezire; încărcător frontal cu cupă; echipament pt. împrăştiat material antiderapant; 
tocător cu braţ; retroexcavator; etc.) în vederea înfiinţării serviciului public de gospodărire 
locală din cadrul Comunei Rîciu.  
Principalele lucrări de întreţinere de pe raza comunei vor fi: 
Revizia săptămînală a drumurilor comunale, vicinale, străzilor din interiorul comunei, revizia în 
timpul desfăşurării fenomenelor meteorologice excepţionale şi imediat după încetarea 
acestora. Daca este cazul se va interveni cu utilajul achiziţionat si muncitori pentru degajarea 
carosabilului de obstacole, de pamant, sau bolovani, în maximum 2 ore de la încetarea 
fenomenului care a generat blocajul. 
In cazul drumurilor de pamant sau drumuri cu fundatie lipsa sau afectata de apa freatica, se 
vor executa lucrari de readucerea la cotă a platformei drumului in urma a tasărilor sau 
alunecării terenului. 
Pentru cresterea sigurantei traficului se vor executa lucrari de indepartare a pietrei alergătoare 
de pe platformă, şanţuri şi taluze cu ajutorul cupei sau lamei.  
Se va  curata periodic platforma drumurilor, a trotuarelor si a platformelor curtilor, pietelor, 
etc aflate in domeniul public de materialul adus de viituri. 
Pentru asigurarea curgerii controlate a apei din precipitatii se vor executa periodic lucrari de 
curăţire şi desfundare a şanţurilor si deasemenea se va executa curăţirea  camerelor de 
decantare şi a albiei podeţelor de potmol. Aceste lucrari vor preveni inundarea platformei 
drumurilor si a gospodariilor private. 
Se vor curata, reprofila sau se vor executa noi santuri pentru indepartarea apei meteorice sau 
a apei capilare cu ajutorul cupelor trapezoidale. 
Pentru un aspect civilizat si curat, pentru asigurarea accesului populatiei la diverse servicii si 
activitati socio-economice se vor executa lucrari de  amenajarea şi întreţinerea parcărilor, 
piatetelor si a platformelor apartinatoare domeniului public. 
Pentru siguranta traficului pe drumurile comunale se va executa curăţirea suprafeţei 
carosabile de zăpadă cu utilajul echipat cu lamă. 
Pentru prevenirea formarii de gheata pe platforma drumului se vor executa lucrari pentru 
asigurarea scurgerii apelor si desfundarea şanţurilor şi a rigolelor, precum şi împrăştierea de 
material antiderapant. 
Se va curati zăpada şi gheata pe podurile de şosea, a coronamentelor şi parapeţilor. 
Prin realizarea acestei investitii se atinge si obiectivul masurii 41.322, respectiv Îmbunatatirea 
accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala prin achizitionarea de utilaje si 
echipamente pentru serviciile publice. In cazul de fata se va infiinta in cadrul comunei Rîciu - 
Serviciul de Gospodarire Comunala care va fi dotat cu utilajul (tractorul) şi echipamentele de 
lucru achiziţionate prin proiect. Locuitorii comunei Rîciu vor fi beneficiarii atat directi cat si 
indirecti ai acestei investitii. Vor fi beneficiari directi prin faptul ca drumurile vor fi nivelate si 
impietruite corespunzator, crescand siguranta traficului; pe timp de iarna toate drumurile si 
ulitele vor fi deszapezite asigurandu-se accesul la fiecare proprietate de pe raza satelor; prin 
curatirea, decolmatarea si prin realizarea de noi santuri de scurgere a apelor se va asigura o 
curgere controlata a apelor meteorice, fara a fi afectate platforma drumului, trotuarele si 
inundarea gospodariilor. Vor fi beneficiari indirecti prin faptul ca prin renuntarea la serviciile 
oferite de terti se vor face economii semnificative la bugetul local, care se vor regasii in alte 



servicii oferite de primarie cum ar fi imbunatatirea iluminatului public, crearea de noi parcuri, 
piete si spatii de joaca, renovarea cladirilor publice de interes socio-cultural, organizarea de 
evenimente socio culturale. 
Preşedintele de şedinţă-Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  9 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? 
Proiectul este aprobat de 9 din cei 9 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.49/2014. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Ulieşan Ioan. 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, 
                                 Ulieşan  Ioan                                                                       DUNCA IOAN 
 
 

  

 

 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


