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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 08.12.2014 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. 318 din 17.10.2014, 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, Cozoş P.  Petru, Gorea 
Ioan, Manoilă Ioan, Ruţa Mircea, Strete Silvia, Sălăgean Iuonel, Ulieşan Ioan, Vasu Raul Florin şi  
Vincovici Iulius-Aurel. Lipseşte motivat domnul consilier Cioloboc Ioan. 
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 08.12.2014 
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 domnul 
consilier Cioloboc Ioan. 
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 pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 22 octombrie 
2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din  data de 8 decembrie 2014 a Consiliului Local al 
comunei Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2.Proiect de hotărâre  privind  stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxele locale în comuna Rîciu, 
pe anul 2015.  
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru  anul şcolar 2015-2016, de pe raza comunei Rîciu. 
Iniţiator:Primar Vasu Ioan 
4.Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 15 din data de 28.02.2014, 
pentru suprafaţa de 37,50 ha de păşune încheiat între Comuna Rîciu şi domnul Papoi Alexandru 
domiciliat  în comuna Rîciu, satul Hagău nr.7, jud.Mureş.  
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotărâre privind realizarea lucrărilor de extindere a conductei de serviciu apă 
potabilă în satul Leniş. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
6.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 1 „Inventarul bunurilor care 



aparţin domeniului public” prin înscrierea în domeniul public al comunei Rîciu a reţelei de 
alimentare cu apa în lungime de 2100 ml din satele Ulieş  şi Leniş. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
7.Proiect de hotărâre privind lista bunurilor proprietatea publică (prelungirea reţelei de 
alimentare cu apă din satele Ulieş şi Leniş în lungime de 2100 ml), concesionate către S.C. 
COMPANIA AQUASERV S.A în baza  Contractului de Delegare a Gestiunii  Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă şi de Canalizare. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
8.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Rîciu  nr. 64 
din  22.10.2014 privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii  publice 
locale (adică a drumurilor comunale, străzilor şi a altor categorii de drumuri aflate în 
proprietatea sau administrarea comunei) de către echipamente, utilaje/maşini, etc. destinate 
obţinerii de venituri conform art.283, alin.(2) din Codul Fiscal. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
9.Proiect de hotărâre privind privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de 
Crăciun 2014“ pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din 
comuna Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
10. 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 Ruţa Mircea-preşedinte de şedinţă-În continuare, dau cuvîntul domnului secretar-Dunca 
Ioan. 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.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 procesul verbal al sedinţei Consiliului local 
din data de 22 octombrie 2014, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate 
al Consiliului Local.  
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.67/2014. 
Punctul nr.2. 
D-l Preşedinte de şedinţă Ruţa Mircea-Pentru acest punct doresc să o invit pe doamna contabilă 
Rîcean Maria să ne spună câteva cuvinte. 
In baza prevederilor Legii nr. 571/2003, consiliul local are competenta sa stabilească cota 
impozitelor şi taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală, prin lege 



fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale 
prevăzute în sumă fixă, stabilirea altor taxe locale ţinând cont de prevederile cap. X Titlul IX din 
Codul Fiscal, stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10% conform prevederilor art. 255 alin. 2, 
art. 260 alin. 2, si art. 265 alin. 2 din Codul fiscal, majorarea impozitelor si taxelor locale conform 
art. 287 din Codul fiscal, precum şi procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de 
persoane fizice prevăzute la art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificată şi 
completată. 
Dacă doreşte cineva să intervină poate să o facă. 
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.68/2014. 
Punctul nr.3. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Prin Hotărârea nr.54/2013 a Consiliului Local al comunei Rîciu, s-a aprobat reorganizarea reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat ce a funcţionat începând cu data 1 
septembrie 2014 pentru ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al comunei 
Rîciu. 
Prin adresa cu nr.1069/25.11.2014, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş solicită aprobarea 
reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat ce va funcţiona 
începând cu data 1 septembrie 2015 la nivelul comunei Rîciu.  
Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 
alin. (4) pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile 
administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă 
organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învaţământ, fară 
personalitate juridica - ca parţi ale unei unităţi de invăţământ cu personalitate juridică - şi 
subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii iar potrivit art. 61 alin.(2) 
reţeaua şcolară a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de 
către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 
Preşedinte de şedinţă- Eu nu înţeleg de ce se doreşte să se aducă elevii din clasele VII-VIII la 
Rîciu, pentru că şi acolo sunt condiţii bune de învăţat. 
Consilier Sălăgean Iuonel-A avea condiţii este o problemă şi a învăţa este o altă problemă.  
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.69/2014. 
Punctul nr.4. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Secretar. 
Prin HG nr. 1064/2013 au fost aprobate   normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.  



Potrivit acestui act normativ pentru punerea în valoare, folosirea optimă a pajistilor şi protecţia 
mediului s-au  încheiat contracte de închiriere cu asigurarea încărcăturii optime de animale 
calculată conform prevederilor legale în materie. Utilizarea pajiştilor aflate în domeniul public 
sau privat al unitătilor administrativ teritoriale  sa facut de către membrii colectivităţii locale, 
proprietari de animale înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţilor.   
Însă potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.51/2011 privind participarea comunei Rîciu la 
Programul de îmbunătăţire  a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, 
reconstrucţie ecologică şi gospodărire durabilă a pădurilor, am fost de acord să împădurim 
terenul agricol degradat în suprafaţă de 57,37 ha din Perimetrul de ameliorare Cernătoaie-
Continit. 
Apoi am primit Adresa nr.180421/22.07.2014 a Administraţiei Fondului pentru Mediu Bucureşti, 
prin care ne informează  că proiectul cu titlul “Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri 
degradate, comuna Rîciu, judeţul Mureş, Perimetrul de ameliorare Cernătoaie-Continit 57,37“ ha 
înregistrat, la AFM cu nr. 100036/24.08.2011  îndeplineşte criteriile pentru a primi finanţarea din 
Fondul pentru Mediu începând cu anul 2015. 
Scopul acestui proiect 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. 
Proiectul se aplică în zonele rurale şi periurbane din extravilanul unităţilor 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. 
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.70/2014. 
Punctul nr.5. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
În localitatea Leniş in zona numita Groapa Mănăstirii nu există reţea de apă, sau fantani care să 
asigure apa potabilă necesară locuitorilor.  
În urma numeroaselor sesizări primite din partea cetăţenilor, s-a propus promovarea şi 
executarea reţelei de apă pe o lungime de 400 ml pentru ca cele 20 de familii din zonă să 
beneficieze de apă potabilă, mai ales că zona nu dispune de izvoare pentru ca cetăţenii să-şi 
poată amenaja fântâni. În lunile secetoase de vară cetăţenii sunt nevoiţi să aducă apă de la 
distanţe mari, iar oamenilor varstnici le este tot mai greu să se deplaseze cu găleţie cu apă. 
Traseul conductei propuse va fi pe partea dreaptă a drumului, cu adâncime de pozare la 1,20 m. 
Reţeaua de apă va fi realizată din ţeava  cu D  63 PE 100 PN 10 bar  în lungime de  400 m.  
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  



Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.71/2014. 
Punctul nr.6. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Sistemul de alimentare cu apă a fost necesar deoarece cele două sate aveau apă doar pe străzile 
centrale, astfel că nu era un sistem proiectat unitar, neavând capacitatea de a alimenta toate 
gospodăriile. Apa fiind pompată pe distanţe mari nu avea garanţia unei calităţi corespunzătoare 
în ceea ce priveşte concentraţia de clor necesară dezinfecţiei, ceea ce a concluzionat necesitatea  
efectuării de lucrări  de investiţii  derulate  din bugetul local. Aceasta presupune  modificări în  
inventarul bunurilor aparţinând domeniului public astfel: 
S-a realizat un racord nou, la reţeaua de apă exploatată de SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş 
care tranzitează comuna, capabil să asigure alimentarea sistemului de alimentare cu apă 
executat în condiţii de siguranţă. 
Reţeaua de alimentare cu apă este amplasată de-a lungul străzilor, în zona verde a trotuarelor şi 
este executată din conducte PHED 100 Pn 10 De 63-75.  
Depun şi proiectul de hotărâre  pentru a fi analizat şi aprobat. 
Baza legală a acestor  modificări sunt Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia  şi  Legea 215/2001 privind administraţia publică locală. 
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.72/2014. 
Punctul nr.7. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Tratatul de Aderare a României la Comunitatea Europeană, la capitolul 22 –Mediu – cuprinde o 
serie de angajamente ferme ce implică investiţii mari în sectorul de apă şi apă uzată  dar şi 
îmbunătăţirea sistemului instituţional prin crearea  operatorilor regionali şi a asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. 
Acestea sunt şi premise pentru accesarea de fonduri prin programele Uniunii Europene din 
cadrul politicii de coeziune. 
O altă condiţie pentru accesarea programelor de finanţare este realizarea cadrului contractual 
necesar între A.D.I. şi operatorul regional, care să permită atât administrarea, funcţionarea şi 
exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canal la standardele cerute cât şi realizarea unui 
program investiţional  fără precedent. 
Conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Legea nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, autorităţile au competenţa exclusivă de a hotărî cu privire la  modalitatea de gestiune 
a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cu privire la administrarea domeniului public 
aferent serviciilor. Aceste competenţe pot fi exercitate şi prin intermediul asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare, pe bază de mandat. 
Potrivit art.30, alin (7,8) şi art.31 din Legea nr.51/2006, contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor de utilităţi publice poate fi atribuit direct operatorului regional de către Asociaţia de 



Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice dacă acţionarii 
operatorului regional sunt toţi membri ai ADI. 
În judeţul Mureş aceste condiţii sunt îndeplinite în sensul că s-a înfiinţat ADI AQUAINVEST 
MURES şi S.C. Compania Aquaserv S.A. este operator regional. 
Având în vedere aceste prevederi legale şi pe baza contractului cadru elaborat de Ministerul 
Mediului,  s-a elaborat un proiect de contract de delegare a gestiunii serviciilor de apă şi canal şi 
de concesionare a sistemelor publice aferente serviciilor de la unităţile administrativ-teritoriale 
membre ale Asociaţiei, contract de delegare aprobat prin hotărârea nr. 12/2009, privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi aprobarea contractului de 
delegare.  
Faptul că în anul 2014 s-au încheiat lucrările la proiectul de  extindere a sistemului de alimentare 
cu apă în satele Ulieş şi Leniş este un lucru îmbucurător. De aceea trebuie urgentate toate 
aspectele care stau la baza concesiunii sistemului pentru ca cetăţenii din aceste sate să 
beneficieze de facilităţile oferite de acest sistem. 
Prin Hotărârile nr.66/2011 şi 59/2013 a Consiliului Local al comunei Rîciu, s-a aprobat 
prelungirea reţelei de alimentare cu apă din satele Ulieş şi Leniş  cu 3350 ml. În această etapă se 

prevede  conectarea la sistemul centralizat  prin  asigurarea cu apă potabilă din  prelungirea 
reţelei care alimentează aceste sate, în etapa a  doua  extinderea sistemului de  alimentare cu 
apă prin branşamentele individuale, care va asigura debitul mediu de 170 - 200 litri/ persoană/zi. 
Urmează într-o etapă următoare sistemul de canalizare în aceste sate pentru perioada 2015-
2025.  
Proiectul inclus în Strategie va fi finanţat de la Bugetul local, iar conectarea locuinţelor 
individuale va fi efectuată din contul consumatorilor. 
În prezent, de sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă dispun toate satele comunei 
mai puţin satul Nima Rîciului.  
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.73/2014. 
Punctul nr.8. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui secretar. 
Această hotărâre a fost adoptată la data de 22 octombrie 2014. În  urma exercitării controlului 
de legalitate instituit de Instituţia Prefectului-Judeţul Mureş s-au constatat unele aspecte de 
nelegalitate, după cum urmează: 
Art.3 al hotărârii contravine prevederilor art.283 alin.2 din Legea nr. 571/2003 privind codul 
Fiscal, astfel că acest articol trebuie eliminat din conţinutul hotărârii.  Trebuie modificată 
hotărârea, în sensul precizării în textul acesteia  a faptului că taxa pentru utilizarea infrastructurii 
publice se instituie doar pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate 
obţinerii de venituri, aşa cum a stabilit legiuitorul, prin art.283. alin.2 din Codul Fiscal. În altă 
ordine de idei , se solicită să le comunicăm modalitatea de calcul a cuantumului tarifelor pentru 
autorizarea autovehiculelor înmatriculate ce aparţin persoanelor juridice sau fizice, tarife 
prevăzute în tabelul de la art.7 al hotărârii. 
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.74/2014. 
Punctul nr.9. 
Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui primar. 
Consiliul local Rîciu a desfăşurat începând cu anul  2000 acţiunea „Pomul de Crăciun“, acţiune ce 
constă în oferirea de pachete cu cadouri constând în dulciuri şi fructe, copiilor care învaţă la 
şcolile gimnaziale, atât la nivel preşcolar cât şi la nivel şcolar-clasele 0-VIII cu ocazia Sărbătorilor 
de iarnă. 
În contextul succesului de care s-a bucurat actiunea desfăşurată de Consiliul Local Rîciu în anii 
anteriori, şi ca urmare a identificării nevoilor copiilor ce învaţă în comuna Rîciu considerăm 
oportun ca preşcolarii şi scolarii din comună să beneficieze, în continuare, de susţinere din 
partea autorităţii locale.  
Având în vedere, cele menţionate, propunem desfăşurarea acţiunii „Pomul de Crăciun 2014“ 
respectiv achiziţionarea de dulciuri şi fructe pentru un număr de 519  de copii de vârstă 
preşcolară şi şi preuniversitară din localităţile Rîciu, Sînmartin, Ulieş şi Coasta Mare.  
Procedura de achiziţie se va desfăşura conform prevederilor legale şi estimăm ca fiind necesară 
alocarea sumei de 14.000 lei inclusiv TVA pentru o bună desfăşurare a acţiunii Pomul de Crăciun 
2014, respectiv achiziţionarea produselor ce vor fi oferite copiilor cât şi  pentru celelalte 
cheltuieli conexe. 
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.75/2014. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Ruţa Mircea. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
D-l consilier Cozoş A Petru- Ştiţi în ce stadiu se află sala de la casa parohială din satul Coasta 
Mare. Trebuie să facem ceva să finalizăm lucrarea respectivă, deoarece nu avem unde să 
organizăm mese pentru înmormântări. 
D-l Primar-Am rezolvat geamurile. De fapt sunt aduse din Germania, trebuie doar să vedem 
după sărbători cum putem modifica golurile deoarece sunt de diferite dimensiuni şi nu se 
potrivesc exact . 
Urmează să organizăm licitaţia pentru reabilitarea iluminatului public. Cu regret trebuie să o 
spun că unii consăteni de-ai noştri nu ştiu la ce se expun atunci când se urcă pe stâlpi şi 
schimbă becurile instalate de către societatea cu care avem contract de întreţinere a reţelei de 
iluminat. 
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 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


