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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 22.10.2014 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:  Chertes Ioan, Cioloboc Ioan, 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 
22.10.2014 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 11.  Lipsesc domnii 
consilieri Bucur Iacob şi Cozoş A Petru care sunt bolnavi. 
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 proceselor verbale ale şedinţelor din data de 30 
septembrie şi 7 octombrie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din  data de 22 octombrie 
2014 a Consiliului Local al comunei Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2.Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
3.Proiect de hotărâre 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 maşini, echipamente, utilaje, etc. destinate 
obţinerii de venituri conform art.283, alin.(2) din Codul Fiscal. 
Iniţiator:Primar Vasu Ioan 
4.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală pentru 
administrarea domeniului public  si privat  la nivelul comunei Rîciu.         
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 
2014-2015. 
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  11  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 procesele verbale ale sedinţei Consiliului 
local din data de 30 septembrie şi 7 octombrie 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?   11   voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? 
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.62/2014. 
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. 
Prin  adresa nr.18209/20.10.2014  Consiliul Judeţean Mureş a aprobat repartizarea pe u.a.t. 
din jud.Mureş a sumelor majorate prin Ordonanţa de Urgenţă nr.59/2014 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetului local în cuantum de 31.000 lei din TVA şi 61.000 lei din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumuri pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile comunale.   
Dacă doreşte cineva să intervină poate să o facă. 
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.63/2014. 
Punctul nr.3. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Având în vedere competenţa în materie a Consiliului Local de a întocmi planuri de organizare a 
circulaţiei şi de a lua măsuri pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului, precum şi, de a 
elabora reglementări privind menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe 
care le administrează, se învederează necesitatea adoptării unei hotărâri pentru protejarea 
infrastructurii de transport care reprezintă o condiţie necesară pentru implementarea cu 
succes a celorlalte prioritaţi de dezvoltare a comunei Rîciu pentru perioada urmatoare. 



Propun Consiliului Local adoptarea acestei hotarari prin care se vor institui unele norme 
privind traficul de mare tonaj, si viteza  autovehiculelor in satele Rîciu, Ulieş, Coasta Mare, 
Sînmartin, Leniş, Căciulata, Hagău şi Nima Rîciului cu care locuitorii se confruntă zilnic şi care 
lasă “o amprentă vizibilă” asupra infrastructurii si confortului social. Drumurile sunt foarte 
circulate de maşini de mare tonaj care le deteriorează, ba chiar  distrug asfaltul, iar cele 
neasfaltate devin impracticabile. De aceea trebuie să aplicăm tarife de utilizare a drumurilor 
comunale, străzilor şi drumurilor vicinale de către vehiculele de mare tonaj. Sumele ce se vor 
încasa  vor constitui venituri proprii şi vor fi utilizate pentru finanţarea lucrărilor de 
administrare, întreţinere şi reparaţii. 
Prin acest proiect dorim ca deţinătorii şi utilizatorii de autovehicule, persoane juridice şi 
persoane fizice, să fie obligate să obţină autorizaţii de circulaţie pentru autovehicule, atunci 
când masa totală a autovehiculului depăşeşte datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor 
transportate,  greutatea de 16 tone reglementată prin indicatoare amplasate pe drumurile 
comunale ale Comunei Rîciu DC 143, DC 143 A, DC 155, DC 141, DC 142, DC 142 A-G, Drumuri 
vicinale, străzi, respectiv semnalizare permanenta, cu indicatoare rutiere specifice ,,Accesul 
interzis vehiculelor având o greutate mai mare de 16t’’  "Limitare de viteza - 30 km/h" in 
localitati pentru toate autovehicule.  
Consilier Ulieşan Ioan-La fiecare sondă intră agregate de mare tonaj care pe bună dreptate 
distrug drumurile. Este timpul ca cineva să ia atitudine. Ori dacă nu putem să facem ceva noi, 
atunci toate aceste drumuri vor deveni impracticabile. 
D-l Primar-După ce se va depune dosarul şedinţei la Instituţia Prefectului vom solicita aviz de 
legalitate după care ne vom adresa tuturor societăţilor care au interes pe drumurile din 
comuna Rîciu pentru a discuta această problemă. După ce îi anunţăm prin adresă scrisă vom 
angaja o persoană care va monitoriza traficul greu pe toate drumurile comunale şi alte 
categorii de drumuri. 
Conilier Gorea Ioan- Dacă tot suntem la capitolul drumuri şi semne de circulaţie trebuie să ştiţi 
că pe drumurile comunale din Sînmărtin, Leniş şi Căciulata foarte multe semne de circulaţie 
sunt căzute. Trebuie făcut ceva. 
D-l Viceprimar. Am văzut că multe din semne sunt căzute, am luat deja măsuri. Sperăm ca până 
la următoarea şedinţă de consiliu local să putem spune că toate semnele de circulaţie sunt la 
locul lor. 
Preşedintele de şedinţă-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.64/2014. 
Punctul nr.4. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Secretar. 
În data de 8 august 2014 a fost adoptată Hotărârea nr. 49 privind implementarea proiectului 
„Achiziţie utilaj şi echipamente de lucru de către Comuna Rîciu” – prin care 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.  



Obiectivele măsurii 41.322 sunt -Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale. 
Măsura 41.322 se încadrează în Axa 4 LEADER, Măsura 41 submăsura 41.322-"Calitatea 
vieţiiînzonele rurale şi diversificarea economiei rurale" şi are ca obiective: 
a.Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural; 
b.Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală; 
c.Creşterea numărului de sate renovate; 
d.Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural sprijinite 
Masura care se încadreaza in prevederile "Strategiei de dezvoltare locala a Asociaţiei GAL Zona 
de Cîmpie", teritoriu din care comuna Rîciu face parte, este necesara adoptarea unei hotarari 
de catre Consiliul Local pentru infiintarea Serviciului public de gospodarire comunala la nivelul 
comunei Rîciu. 
Serviciul care va lua fiinta se va ocupa de intretinerea drumurilor comunale, de menţinerea în 
stare de funcţionare a altor cai de circulatie, a locurilor de joacă pentru copii şi a spaţiilor verzi 
precum şi amenajarea acestora, deszăpezirea drumurilor şi combaterea poleiului pe timp de 
iarnă, intervenţii în cazul unor situaţii de urgenţă. 
Serviciul public de administrare va beneficia, odata cu alocarea de fonduri prin Fondul 
European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, de anumite utilaje necesare desfasurarii 
activitatii. 
Serviciul care se va infiinta va functiona dupa o organigrama si un stat de functii proprii. 
D-l Primar- Noi avem o societate de profil, dar ghidul prevede că doar primăriile pot accesa 
astfel de fonduri şi nu o societate comercială. 
Preşedintele de şedinţă-Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  
Împotrivă?     11  Voturi . 
Abţineri?  
Proiectul este aprobat  de  11   din cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.65/2014. 
Punctul nr.5. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Consiliul local Rîciu în calitate de administrator al străzilor şi drumurilor comunale are obligaţia 
ca, pentru perioada de iarnă, să adopte măsuri specifice pentru pregătirea acestora, 
executarea lucrărilor de deszăpezire şi combaterea poleiului având drept scop asigurarea 
fluenţei traficului rutier şi circulaţiei persoanelor în condiţii de deplină siguranţă. 
În acest scop se propune adoptarea „Planului  de măsuri pentru perioada sezonului rece 2014-
2015“ 
Prin programul prezentat s-au determinat : 
a) sectoarele de drumuri comunale şi străzi pe care se va acţiona pentru deszăpezire şi 
combatere a poleiului; 
Pentru realizarea acţiunilor de deszăpezire şi combatere a poleiului s-au 
evaluat prin program: 
- necesarul de materiale antiderapante  
- necesarul de utilaje şi mijloace de transport ce va acţiona la lucrările specifice iernii. 
Organizarea si conducerea activitatilor referitoare la prevenirea, limitarea si inlaturarea 
urmarilor inzapezirilor, inghetului si fenomenelor meteorologice periculoase in sezonul rece se 



desfasoara in concordanta cu masurile luate in acest domeniu in plan teritorial si in stransa 
colaborare cu factorii de raspundere stabiliti prin actele normative in vigoare . 
Responsabilitatea sistemului de pregatire, organizarea si conducerea activitatilor de prevenire 
si inlaturare a urmarilor inzapezirilor, inghetului si fenomenelor meteorologice periculoase in 
sezonul rece revine Consiliului Local pentru Situatii de Urgenta. 
Lucrările prevăzute în Planul de măsuri menţionat se vor executa de către Primăria comunei 
Rîciu în regie proprie. De aceea propun ca din comitetul de iarnă să facă parte şi d-na Morariu 
Leontina- administrator la SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti SRL şi Ilieş Corneliu- agen de pază.  
De asemenea propun şi deci să mai adăugăm un articol în care să alocăm suma de 15.000 lei 
pentru procurarea de materiale antiderapante şi motorină.  
Cine este pentru? 11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 11 din cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.66/2014. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Ruţa Mircea. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
D-l consilier Ulieşan Ioan- Chiar dacă vine toamna ar trebui să ducem şi la Sînmărtin şi în 
celelalte sate aparţinătoare comunei Rîciu bănci şi coşuri de gunoi.  Şi în satele aparţinătoare 
trebuie să fie amenajate locuri unde cetăţenii să se mai poată odihni cînd vin de la câmp, iar 
coşurile de gunoi ar ajuta să nu mai arunce pe jos ambalaje de la magazinele de la care 
cumpără produse. 
D-l Primar- Consider că d-l vice a înţeles mesajul dumneavoastră şi săptămâna viitoare se va 
ocupa de această problemă. 
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 
 
 

  

 
 
 
 
 
 


