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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 22.08.2014 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. 272 din 18.08.2014, 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, Cioloboc 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.  
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 
22.08.2014 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 13.   
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 pentru  aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 30 iulie şi 8 
august 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din  data de 22 august 2014 a Consiliului Local 
al comunei Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2.Proiect de hotărâre  privind atribuirea denumirii “Nicolae Dobrin”, Bazei sportive, din  satul 
Rîciu, aflat in proprietatea publica a U.A.T, comuna Rîciu, judetul Mureş. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat pentru utilizarea unei 
camere, în suprafaţă de 12 mp din cladirea bazei sportive din comuna Rîciu, cu destinatia de 
sediu pentru Asociatia Sportiva „Atletic“ . 
Iniţiator:Primar Vasu Ioan 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al „Planului 
Urbanistic General“ pentru  cele 15 localităţi componente ale comunei Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv al societatii SC 
Servicii Edilitar Gospodăresti Rîciu SRL. 

 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 



6. 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 13 voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
D-l Ulieşan Ioan-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 procesele verbale ale sedinţelor 
Consiliului local din data de 30.07 şi 8 august 2014, procese verbale care au fost afişate la 
compartimentul de specialitate al Consiliului Local.  
Preşedintele de şedinţă-Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? 
Proiectul este aprobat de 13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.50/2014. 
Punctul nr.2. 
D-l Preşedinte de şedinţă Ulieşan Ioan-Dau cuvântul d-lui Primar. 

Baza sportivă  a fost construită în baza Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, legea nr. 71/2007. Obiectivul 
urmărit a fost dezvoltarea si modernizarea spatiului rural romanesc, format din satele 
componente ale comunei, prin legarea zonelor unde se aplica Programul la reteaua de drumuri 
publice comunale, judetene si nationale prin poduri, podete si punti pietonale, platforme de 
gunoi, in conformitate cu planurile regionale de gestionare a deseurilor, precum si prin 
dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apa potabila, de canalizare si epurare. 

Baza sportivă, conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, este o amenajare specifică ce cuprinde construcţii şi instalaţii 
destinate activităţii de educaţie fizică şi sport. 
Beneficiarii finali ai Programului sunt locuitorii întregii unităţi administrativ-teritoriale a cărei 
cerere de finanţare a fost aprobată. 
Deşi alcătuiesc un grup social şi cultural dinamic, tinerii s-au îndepărtat în ultimii ani de viaţa 
publică, din cauza statutului lor social fragil şi a discrepanţei apărute între obiectivele de 
politică publică şi rezultatele aplicării acestora. Astfel, pentru a facilita tranziţia tinerilor într-o 
societate aflată într-o permanentă schimbare şi pentru a realiza un echilibru între generaţii, 
este necesară corelarea şi armonizarea programelor prin aplicarea unor politici publice cu 
impact social şi educaţional în rândul tinerilor. 
Valoarea investiţiei se ridică la 880.920 lei 
Baza sportivă, ca obiectiv de investitii sportive, s-a realizat in baza unui proiect tipizat, de către 



SC Alfaconstruct SRL în asociere cu SC Energoterm SRL Tg. Mureş. 
Baza sportiva are un teren de fotbal cu suprafaţa de iarbă cu dimensiuni de 95/60; o pistă de 
sărituri în lungime şi alergare; groapă din nisip pentru sărituri; tribune cu 80 de locuri; teren 
împrejmuit;  platformă şi alei de acces precum şi vestiare separate P+M. 
Întrucât dorim să facem inaugurarea prin realizarea unui parteneriat cu Asociaţia Sportivă 
Atletic Tg.Mureş prin înscrierea unei echipe în campionatul judeţean, solicit atribuirea 
denumirii bazei sportive a numelui marelui fotbalist Nicolae Dobrin. În acest sens avem 
declaraţia notarială a doamnei Gheorghiţa Dobrin pentru acest nume. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.51/2014. 
Punctul nr.3. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Avand in vedere începerea turului campionatului judeţean de fotbal si necesitatea asigurarii 
unei baze sportive pentru antrenamentul si competitiile desfasurate de echipa Asociaţiei 
Sportive ,, Atletic solicităm aprobarea Contractului de comodat nr. 3062/2014 încheiat între 
Primăria comunei Rîciu şi Asociaţia Sportivă „Atletic“ Tg.Mureş, care are ca obiect folosinţa 
gratuită a unei camere, în suprafaţă de 12 mp din clădirea bazei sportive din comuna Rîciu, cu 
destinaţia de sediu.  
Asociaţia este înfiinţată în condiţiile O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, coroborat 
cu prevederile Legii nr. 69/ 2000 privind educaţia fizică şi sportul şi regulamentul de aplicare al 
acesteia.  
Scopul principal al asociaţiei îl constituie, dezvoltarea şi promovarea mişcării sportive de 
performanţă din România prin crearea unui cadru organizat instituţional de colaborare între 
membrii componenţi în vederea obţinerii de rezultate superioare în activitatea de 
performanţă.  
În conformitate cu prevederile art. 78¹ din Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, 
modificată şi completată prin Legea nr. 472/ 2005, autorităţile administraţiei publice care au 
dobândit baze sunt obligate să păstreze destinaţia acestora şi să le menţină starea de 
funcţionare.  
Pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute, autorităţile locale potrivit prevederilor 
art. 36, alin. 5,  lit. a) din  Legea nr. 215/2000 cu modificări şi completări, Consiliul Local 
hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 
localităţii. 
Preşedintele de şedinţă-Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.52/2014. 
Punctul nr.4. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Secretar. 



Conform art. II din  ORDONANŢA  DE  URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012, pentru 
modificarea  alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul;  
Termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate şi aprobate până în anul 
2003, pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, a fost iniţiată 
procedura de elaborare/actualizare, precum şi cele pentru care nu a fost iniţiată procedura de 
elaborare/actualizare poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de 
urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2015. 
Planul Urbanistic General are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare 
şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru 
realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrative teritorială are 
obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe Planul Urbanistic General, care se actualizează 
periodic la cel mult 10 ani. 
Propun Prelungirea termenului de valabilitate al Planulului Urbanistic General al Comunei Rîciu 
până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, şi anume până la data de 30 
decembrie 2015. 
Preşedintele de şedinţă-Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.53/2014. 
Punctul nr.5. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Potrivit prevederilor Hotararii Consiliului Local nr. 31/2012, SC Servicii Edilitar Gospodăresti Rîciu SRL,  
are ca obiect  principal de activitate:  
a) lucrări de gospodărire comunală şi reparaţii de drumuri ale comunei; 
b) întreţinerea, administrarea şi exploatarea târgului 
c) amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, etc. 
Prin HOTĂRÂREA NR. 32 din 30 aprilie 2014 privind: aprobarea amenajării şi  modernizării târgului 
săptămânal de animale vii s-a aprobat Documentaţia Tehnică pentru Autorizaţia de Construire 
(D.T.A.C.), la proiectul extindere clădire piaţă comuna Rîciu, jud.Mureş, care are ca destinaţie chioşc cu 
terasă. 
Ca urmare a acestei situatii create, propunem completarea obiectului de activitate al SC Servicii Edilitar 

Gospodăresti Rîciu SRL cu serviciul de mai jos, potrivit codurilor CAEN: „Restaurante”şi Baruri şi alte 
activităţi de servire a băuturilor-cod CAEN 5610 respectiv 5630. 
Preşedintele de şedinţă-Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.54/2014. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Ulieşan Ioan. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
D-l Primar- Ţin să vă informez că nu vom mai organiza anul acesta inaugurarea bustului şi a 



clădirii primăriei, datorită unor factori care nu ţin neapărat de noi. Vă vom anunţa în timp util 
despre acest eveniment. 
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 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


