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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 26.06.2014 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. 176 
din 25.04.2014, 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 26.06.2014 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 Manoilă 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 aprilie 2014 şi a 
Ordinii de zi a şedinţei ordinare din  data de 26 iunie 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 încheierea contractului de prestări servicii de pază cu SC SERVICII EDILITARE 
PAZA SI PROTECTIE RICIU 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază al UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
COMUNA RÎCIU, pentru anul 2014. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale  la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
6.Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a 
A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  modificarea și completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de Delegare 
nr. 22/202.662/ 2010. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
7. Proiect de hotarâre privind aprobarea transmiterii în folosinţa SC ROMTELECOM SA a suprafeţei de 2 
mp teren, situat în comuna Rîciu, satul Coasta Mare, str. Principală nr.17, în vederea amplasării 
Echipamentelor şi a Reţelei  de comunicaţii electronice aferente acestora şi încheierea unui contract 



pentru constituirea dreptului de acces pe acest teren, conform Legii nr.154/2012, privind regimul 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. 
8. 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 Manoilă 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 procesului verbal al sedinţei Consiliului local din 
data de 30.04.2014, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al Consiliului Local.  
D-l Gorea Ioan- comisia juridică şi de disciplină, protecţie mediu şi turism a avizat favorabil acest proiect 
de hotărâre. 
Preşedintele de şedinţă-Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? 
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.35/2014. 
Punctul nr.2. 
D-l Preşedinte de şedinţă Manoilă Ioan-Dau cuvântul d-lui Primar. 

Având în vedere prevederile Legii nr.356/2013-Legea  bugetului de stat pe anul 2014, Legea 
273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr.215/21001 privind administraţia publică 
locală, expunerea de motive a domnului Primar Ioan Vasu, privind supunerea spre aprobarea 
Consiliului Local Rîciu a rectificării bugetului local pe anul 2014 prin majorarea  la cheltuieli 
cap.65.02. Învăţământ trimestrul II cu suma de 19.000 lei şi  diminuare pe  trimestrul IV cu aceaşi 
sumă.  
La venituri cap.11.02. sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate se 
majorează  trimestrul II cu suma de 19.000 lei şi se  diminuează trimestrul IV cu aceaşi sumă. 
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.36/2014. 
Punctul nr.3. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 

Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
modificată şi completată, prevede că în localităţile rurale se organizează paza comunală.  
Conform art.18, alin. (1),  primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor 
publice şi ale cetăţenilor şi răspunde pentru întocmirea planului de pază.  Prin Hotărârea nr.61 din 
23 decembrie 2013 s-a  înfiinţat SOCIETATEA COMERCIALĂ „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE 
RÎCIU“ SRL, care a fost licenţiată pentru acest serviciu. 



Contractul are ca obiect asigurarea pazei şi controlul accesului (intrare/ieşire) cu agenţi de pază în 
conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu un post 
de paza fix si mobil, temporar, neinarmat, compus din 2 agenti de paza pe schimb, inclusiv 
sâmbăta, duminica si zilele de sărbătoare;  
Postul functioneaza astfel: 
 - pe timp de vara :    - de la orele 22.00 la 06.00  
 - pe timp de iarna:    - de la orele 21.00 la 05.00 
Agentii de paza  au in dotare un autoturism cu care se deplaseaza pe itinerariul stabilit in 
consemnul particular. Aceştia supravegheaza atat obiectivele importante din comuna cat si 
perimetrul locuintelor particulare, in scopul identificarii eventualilor infractori, aparitiei unor 
evenimente neprevazute, a actelor teroriste, incendiilor, inundatilor , altor calamitati naturale.  
Actioneaza pentru imobilizarea infractorilor, solicitand sprijinul politiei, raporteaza orice 
eveniment primarului comunei, viceprimarului, ori altor persoane din conducerea primariei. 
Pentru asigurarea pazei in comuna sunt necesari 4 agenti de paza din cadrul SC SERVICII 
EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RICIU SRL, cu atestat obtinut in conditiile LEGII nr. 333 din 8 iulie 
2003 (*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor  
Prezentul contract este incheiat pentru anul 2014, incepand din data de 12.05.2014 – pana la 
data de 31.12.2014. 
Pretul unitar al serviciilor prestate este de 5.800 lei/lună. 
Pentru anul 2014, contractul se incheie pe o perioada de 8 luni si va avea o valoare totala de 
46.400 lei. 
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.37/2014. 
Punctul nr.4. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Având în vedere prevederile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei 
persoanelor cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Consiliului Local nr.32/2012 privind  
contractarea serviciilor  de paza şi protecţie care se vor efectua în comuna  Rîciu cât şi discuţiile cu 
localnicii comunei Rîciu cu ocazia forurilor săteşti organizate în cursul lunilor septembrie-decembrie 
despre modalităţile de efectuare a pazei comunale, 
Propun Consiliului Local Rîciu, acest plan de pază, întocmit în conformitate cu prevederile art.5 alin.3 din 
Legea ne.33/2003. 
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.38/2014. 
Punctul nr.5. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Prin Hotărârea nr. 63, din 4 decembrie 2007, Consiliul local al Comunei Rîciu a aprobat participarea 
Comunei Rîciu, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
"AQUA INVEST MUREŞ". 
În luna aprilie 2008 Asociaţia a fost înfiinţată şi înregistrată cu un număr de 30 de membrii, respectiv: 
municipiile Tîrnăveni, Sighişoara, oraşele Iernut, Ludus, Miercurea Nirajului, Sîngeorgiu de Pădure, 



Sărmaşu, comunele Acaţari, Alunis, Band, Ceuaşu de Câmpie, Crăciuneşti, Cristeşti, Corunca, Deda, Daneş, 
Ernei, Gheorghe Doja, Gorneşti, Livezeni, Mădăraş, Pănet, Pogăceaua, Rîciu, Ruşii Munţi, Sîngeorgiu de 
Mureş, Sînpetru de Câmpie, Şincai, judeţul Mureş şi oraşul Cristuru Secuiesc (judeţul Harghita). Ulterior 
au aderat foarte multe comune din judeţul Mureş dar şi din judeţul Harghita. 
În cursul lunii mai 2008, în cadrul proiectului de Asistenţă tehnică pentru pregătirea unor proiecte de 
investiţii în domeniul de mediu, Măsura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03, coordonat de către Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării Durabile, a fost finalizat Master - Planul elaborat de consorţiul de firme EPTISA 
INTENATIONAL, MVV CONSULTING şi RODECO CONSULTING. 
Pe baza acestui document, care analizează situaţia existentă, precum şi obligaţiile ce revin localităţilor în 
ceea ce priveşte conformarea la standardele în domeniul apei potabile şi a epurării apelor uzate, asumate 
prin Capitolul 22 Mediu din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, va fi pregătită aplicaţia 
pentru finanţarea prin Programul Operaţional Sectorial Mediu a unor investiţii de reabilitare, extindere şi 
modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în localităţi ale judeţului în perioada 2009 - 
2013. 
Criteriile instituţionale ale POS Mediu impun ca localităţile ce vor fi beneficiare ale investiţiilor trebuie să 
se constituie într-o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, care, la rândul ei să delege gestiunea 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare unui operator regional. 
Aceste localităţi vor delega gestiunea serviciilor către Asociaţia AQUA INVEST MUREŞ, care ulterior o va 
transfera operatorului regional COMPANIA AQUASERV S.A. 
În această situaţie se află oraşele Ungheni, Sarmaşu şi comunele Aluniş, Deda, Ruşii Munţi, Ceuaşu de 
Cîmpie, Crăieşti, Pogăceaua, Şincai, Rîciu, Sînpetru de Câmpie, Cristeşti şi Sîngeorgiu de Mureş. Ulterior 
înfiinţării şi înregistrării Asociaţiei, 22  unităţi administrativ teritoriale solicită aderarea la Asociaţie, 
potrivit articolului 13 din Statutul acesteia. Pentru îndeplinirea criteriilor impuse de finanţarea unui 
proiect în cadrul POS Mediu, supunem aprobării Consiliului local al Comunei Rîciu,  aprobarea  aderării  
comunei Beica de Jos din judeţul Mureş la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ, 
precum şi mandatarea domnului Ciprian Dobre, Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUA INVEST MUREŞ, pentru a vota în cadrul Adunării   în sensul celor menţionate la art. 1 şi a semna 
Actul  adiţional la Actul constitutiv al Asociaţiei.        
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.39/2014. 
Punctul nr.6. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
În data de 7 aprilie 2008, prin asocierea în baza legii a judeţului Mureş, a municipiilor, oraşelor şi a 29 
comune  din judeţul Mureş, precum şi a oraşului Cristuru Secuiesc din judeţul Harghita, s-a constituit 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” ca persoană juridică de drept privat cu 
statut de utilitate publică.    
Asociaţia exercită, în numele şi pe seama unităţilor administrative membre, competenţele şi 
prerogativele, drepturile şi obligaţiile acestora în temeiul mandatului acordat. 
În vederea operării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare s-a înfiinţat operatorul regional S.C. 
„Compania Aquaserv” S.A., societate pe acţiuni cu capital integral public, care îşi desfăşoară activitatea 
exclusiv pentru autorităţile locale care i-au delegat gestiunea serviciului, prin Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.  
Astfel, pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 
MUREŞ”, între aceasta, în numele şi pe seama unităţilor administrativ – teritoriale membre şi operatorul 
regional S.C. „Compania Aquaserv” S.A., 
 s-a încheiat  în data de 5.03.2010, „Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 



canalizare nr.22/202.662/2010”. 
Acesta stă la baza organizării operaţionale şi instituţionale a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare, fiind destinat să asigure o relaţie echilibrată între autorităţile locale şi operatorul regional,  
la pregătirea, finanţarea şi executarea investiţiilor în vederea îmbunătăţirii performanţei Serviciului.  
În conformitate cu art.76 alin. (2), lit. a) Dispoziții generale, Regulamentul serviciului de alimentare cu apă 
și de canalizare în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A este anexă la  Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 
În urma controlului efectuat în perioada 7 - 11.04.2014, experții din cadrul Autorității Naționale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice au constatat necesitatea modificării și 
completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 
Astfel, prin Nota de control înregistrată la S.C. „Compania Aquaserv” S.A sub nr.206097/11.04.2014, au 
dispus modificarea art.155 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în sensul 
cuprinderii în formula de calcul a apei meteorice a coeficienților de scurgere, în conformitate cu art.215 
din Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul nr.88/2007 al Președintelui ANRSC, precum și completarea 
Regulamentului cu prevederile din regulamentul cadru cuprinse la art.81-93 inclusiv și art.94-104 inclusiv. 
Ca urmare, operatorul regional S.C. „Compania Aquaserv” S.A a solicitat aprobarea ca normă specifică 
locală valabilă pentru toți utilizatorii, valoarea coeficienților de scurgere a apei pluviale preluată de 
canalizare pentru învelitori de țiglă sau învelitori metalice și pentru incinte și curți nepavate, neînierbate 
ca fiind 1, respectiv 0 pentru a nu se modifica valoarea, precum și modificarea și completarea 
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare conform anexei la prezenta hotărâre. 
În conformitate cu  art.21 din Statutul Asociaţiei, pentru a vota în adunarea generală modificarea și 
completarea Regulamentului Serviciului, reprezentantul asociatului trebuie să aibă un mandat special, 
acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a deliberativului autorității publice. 
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.40/2014. 
Punctul nr.7. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Secretar . 
SC ROMTELECOM SA ne informează că au în derulare obiectivul Construirea/amplasarea şi exploatarea 
reţelei/Echipamentelor de comunicaţii electronice pe amplasamentul situat în comuna Rîciu, satul Coasta 
Mare, str. Principală nr.17, şi solicită acordarea dreptului de servitute pentru executarea lucrărilor   
asupra unei suprafeţe de 2 mp de teren pe toată perioada de existenţă a Reţelei. 
Prin HOTĂRÂREA NR. 12 din 27 februarie 2014 Consiliul Local Rîciu a  aprobat Regulamentul privind 
condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Rîciu în vederea 
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, 
precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice. 

Potrivit prevederilor Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile 
legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietăţi în 
condiţiile legii. 
În cadrul regulamentului au fost stabilite tarifele maxime percepute pentru exercitarea dreptului de acces 
în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi de elementele de infrastructură care fac 
obiectul lucrărilor, astfel : 
- pentru reţele subterane – 2 lei /ml/an (fără TVA); 
- pentru reţele supraterane – 3 lei/ml/an (fără TVA); 
- pentru reţele aeriene – 6,5 lei/stâlp/an (fără TVA); 



- pentru echipamente amplasate pe clădiri/terenuri – 5 lei /mp/an(fără TVA); 
Regulamentul mai prevede obligativitatea oricărui furnizor de reţele de comunicaţii electronice să încheie 
un contract în formă autentică cu comuna Rîciu în calitate de titular al dreptului de proprietate publică 
sau privată. 
În contractul încheiat între părţi, se vor specifica lungimile şi suprafeţele ocupate de reţelele şi 
echipamentele electronice precum şi toate condiţiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de 
astfel de reţele, inclusiv dreptul de folosinţă asupra imobilului, precum şi despăgubirile datorate pentru 
eventualele prejudicii cauzate prin efectuarea lucrărilor. 
În cazul în care pe parcursul derulării contractului intervin schimbări care conduc la modificarea preţului 
datorat sau a lungimii sau suprafeţelor de reţele, părţile vor proceda la actualizarea clauzelor 
contractuale, prin încheierea de acte adiţionale în formă autentică, la contractele iniţiale. 
În temeiul prevederilor Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de telecomunicaţii 
electronice, în baza dispoziţiilor art.36, alin.2, lit.c, art.45, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre ca fiind legal şi oportun. 
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.41/2014. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Manoilă Ioan. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
D-l Primar- În perioada 18-20 iulie organizăm Ediţia a III-a a Festivalului Interjudeţean de Interpretare  a 
Cântecului Popular Românesc de pe Câmpie „În Memoriam Vasile Conţiu“.  De această dată festivalul va fi 
organizat numai de noi, iar concursul propriu-zis va avea loc numai la Rîciu. Directorul festivalului va fi 
prof. Marian Someşan de la Liceul de Artă din Tg. Mureş, iar preşedintele juriului este d-na Gheorghiţa 
Nicolae.  Facem precizarea că s-a renunţat la colaborarea cu cu Asociaţia Culturală Maris din motive  pur 
financiare. Inaugurarea bustului lui Avram Iancu se va face numai la data de 08.09.2014. 
D-l consilier Ruţa Mircea- Terenul de sport de la Sînmartin  trebuie lăsat deschis în perioada vacanţei de 
vară să se poată juca copii.  
D-l primar- Am luat legătura cu firma care face instalaţia la clădirea nouă şi va monta 4 neoane pentru a 
se putea face mişcare şi seara. 
Vom transporta 10 maşini de piatră la Ulieş şi 10 maşini la Sânmartin. 
Preşedinte şedinţă-Dacă nu mai sunt alte probleme declar închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar, 
                                  Manoilă Ioan                                                          DUNCA IOAN 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 


