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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 18.02.2014 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Rîciu 

Şedinţa începe la ora 14,00. 
Consiliul Local al Comunei Rîciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu nr. 111 
din 17.02.2014, 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.  Lipsesc 
consilierii Coioloboc Ioan şi Cozos P. Petru. 
Lucrările şedinţei sunt deschise  de către preşedintele de şedinţă d-lui Vasu Raul-Florin.  
D-l Vasu Raul-Florin- 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  aprobarea instrumentării proiectului de investiţie: Achiziţionarea unui utilaj 
(AUTOGREDER) pentru gospodărirea drumurilor din Comuna Rîciu, Judetul Mureş. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2.Proiect de hotărâre privind privind numirea Comisiei de Cenzori ai Societăţii cu Răspundere Limitată 
„SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”.  
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
3. 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 11 voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
D-l Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-În continuare, dau cuvîntul domnului primar. 
Comuna Riciu dispune de o retea rutiera de drumuri comunale modernizata. Din  58 km retea de drumuri  
comunale, au fost prevazute pentru reabilitare si modernizare doar 19,820 km prin proiectul 
„Modernizare, asfaltare drumuri comunale“ pe 7 obiective DC 142 Ulies, DC 141 Coasta Mare, DC 142 A 
Caciulata-Hagau, DC 142 D Riciu-Nima Riciului, (Calea Belii), DC 142 E  Sinmartin-Cotorinau, DC 143 Nima 
Riciului, si  DC 155 Manastirea Sinmartin. 
Având în vedere necesitatea rezolvării operative a situaţiilor de urgenţă pe teritoriul comunei Rîciu 
(fenomene meteorologice deosebite), precum şi gospodărirea drumurilor comunale  este imperios 
necesar să se achiziţioneze un autogreder, utilaj care va fi necesar şi la amenajarea drumurilor comunale 
nemodernizate dar şi a celor vicinale. Utilajul va fi cuprins în lista de investiţii pe anul 2014 al comunei 
Rîciu. Căutăm de mult un autogreder pentru a rezolva problema dru,urilor de pământ. De asemenea 
trebuie să cumpărăm şi un compactor mic pentru trotuare. 



D-l Vasu Raul-Florin-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? 11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 11 din cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.9/2014. 
Punctul nr.2. 
D-l Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-În continuare, dau cuvîntul domnului secretar Dunca Ioan. 
În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al  Societăţii cu răspundere limitată SERVICII EDILITAR – 
GOSPODĂREŞTI RÎCIU”, anexă la HCL nr.13/29.03.2013, asociatul unic numeşte şi revocă în condiţiile legii 
cenzorii, deoarece controlul financiar intern al Societăţii este asigurat de o comisie de cenzori formată din 
3 membri numiți de Consiliul local  pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii. 
Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat 
sau expert contabil, în condițiile legii. 
Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare. 
D-l Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă- dacă mai doreşte cineva să intervină.  
D-l Gorea Ioan- comisia  juridică si de disciplina, protectie mediu si turism a avizat favorabil acest 
proiect de hotărâre. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 11 din cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.10/2014. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Vasu Raul-Florin.  
Dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
 
Vă mulţumim. 
 

 
 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
                               Vasu Raul-Florin                                                          DUNCA IOAN 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 


