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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 15.12.2014 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. 659 din 12.12.2014, 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: Bucur  Iacob, Chertes Ioan, Cozoş A Petru, Gorea Ioan, Manoilă 
Ioan, Ruţa Mircea, Strete Silvia, Sălăgean Iuonel, Ulieşan Ioan, Vasu Raul Florin şi  Vincovici Iulius-
Aurel.  Lipseşte consilierul Cozos P. Petru. 
Lucrările şedinţei sunt deschise  de către preşedintele de şedinţă d-l Ruţa Mircea.  
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 rectificarea bugetului de stat pe anul 2014. 
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 Ruţa Mircea-preşedinte de şedinţă-În continuare, dau cuvîntul doamnei contabil Rîcean 
Maria. 
Prin  Adresa nr. 13.502/09.12.2014  a Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş  privind instruirea 
având ca temă:  Măsuri pentru aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României 
nr.74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare; 
Decizia nr. 329.822/10.12.2014 emisă de  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş 
privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Mureş a suplimentării 
nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent anului 2014;  
Pentru comuna Rîciu plafonul alocat  pentru Hotărâri judecătoreşti aferente anului 2014-2015 
este 95 mii lei. 
D-l Ruţa Mircea-preşedinte de şedinţă- dacă mai doreşte cineva să intervină.  



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.76/2014. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Ruţa Mircea.  
Dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
                               Ruţa Mircea                                                          DUNCA IOAN 

 
 
 
 

 
  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


