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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 30.04.2014 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 30.04.2014 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.   
Astăzi trebuie să alegem preşedintele de şedinţă pentru perioada aprilie-iunie 2014. Vă rog să faceţi 
propuneri. 
D-l consilier Sălăgean Iuonel îl propune pe domnul Manoilă Ioan. Dacă mai sunt şi alte propuneri, dacă nu 
atunci să supunem la vot.  
Cine este pentru?  12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? 
În urma votului d-l Manoilă Ioan întruneşte 12 voturi. Se adoptă hotărârea nr.28/2014. 
În continuare dau cuvântul preşedintelui de şedinţă d-lui  Manoilă Ioan. Poftiţi domnule preşedinte. 
 
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 privind  privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2.Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 31 martie 2014 şi a 
Ordinii de zi a şedinţei ordinare din  data de 30 aprilie 2014 a Consiliului Local al comunei Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. 
Iniţiator:Primar Vasu Ioan 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii unor terenuri catre persoane fizice. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării şi  modernizării târgului săptămânal de animale vii. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  investitiei “Reabilitare şi Modernizare, Dispensar uman Rîciu“. 



Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
7. Proiect de hotarâre privind mandatul dat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală 
a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare. 
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 31.03.2014, 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?  
Proiectul este aprobat de 13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.29/2014. 
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 prevederilor anuale atât la venituri cât şi la cheltuieli în 
sensul că se majorează veniturile la cap.42.65. „Subvenţii de la bugetul de stat“ cu suma de 2.000.000 şi 
se majorează cu aceaşi sumă cap.84.02. Titlul 71. 
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.30/2014. 
Punctul nr.3. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Trebuie să ţinem cont de cererile unor persoane fizice de a cumpara terenurile închiriate, folosite de 
acestia, aferente constructiilor proprietatea lor deoarece în urma verificarilor efectuate prin vânzarea 
acestor terenuri nu sunt afectate unele planuri de sistematizare si de asemenea, aceste terenuri nu fac 
obiectul Legii nr. 10/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 247/2005. 
Desigur că prin vânzarea acestor terenuri se aduc venituri suplimentare la bugetul local. 
Consilier Ruţa Mircea-Vă informez că terenul de la Sînmartin unde solicită cumpărarea d-l Şopterean 
Ioan, a aparţinut cândva bunicilor mei. Preoblema este că părinţii au primit în altă parte teren în schimb.  
D-l Primar-În momentul când s-a construit punctul de colectare (clădirea) pe care a cumpărat-o d-l 
Şopterean de la Industria Laptelui, acel teren era al primăriei. Noi trebuie să aprobăm cumpărarea sau 
închirierea ascestei suprafeţe de 176 mp. 
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.31/2014. 
Punctul nr.4. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
În comuna Rîciu, pe un teren din proprietatea  Unităţii administrativ-teritoriale este organizat târgul de 
săptămână în care crescătorii de animale, micii comercianţi şi producătorii agricoli îşi valorifică produsele. 
Produsele comercializate sunt: fruncte şi legume en-gros şi en-detail, cereale en-gros şi en-detail, 
materiale de construcţii şi mărfuri nealimentare dar şi animale din speciile ovine, bovine, cabaline, suine şi 
păsări. 
În  prezent târgul de săptămână îşi desfăşoară activitatea într-o incintă împrejmuită, parţial betonată, cu 
spaţii pentru expunere şi vânzare amenajate în construcţii improprii. 
Spaţiile destinate comerţului sunt: tarabe acoperite  din structură metalică, iar cerealele şi materialele de 
construcţie sunt depozitate şi se comercializează, în incinta târgului, pe platforme neamenajate. Nu există 
spaţii pentru alimentaţia publică, acest tip de comerţ  se face direct din mijloace de transport mai mult 
sau mai puţin autorizate din punct de vedere sanitar -veterinar.  

Spaţiul destinat controlului sanitar-veterinar, este neîncălzit. Nu sunt asigurate spaţii pentru 
izolarea animalelor bolnave şi păstrarea animalelor moarte, până la preluarea acestora de către 
o unitate de neutralizare, în condiţiile legii. 
Nu este amplasată o rampa de descărcare/încărcare pentru animale, construită din materiale 
care să nu pună în pericol asigurarea condiţiilor de bunăstare şi protecţie a animalelor. 
Lângă grupul sanitar  nu există o sursă de apă. Există însă sursa de apă în piaţă, alimentarea se 
face din reţeaua Aquaserv. Tîrgul nu dispune de iluminat de incintă. De asemenea nu sunt 
alimentate cu energie electrică  spaţiul destinat pentru controlul sanitar veterinar, grupul sanitar 
şi alte spaţii de incintă. 
Canalizarea apelor uzate şi a apelor pluviale nu este racordată la reţeaua de canalizare. 
Platformele interioare sunt degradate în proporţie de 30%, existând suprafeţe pietruite şi foarte mult 
spaţiu verde. Circulaţia auto şi pietonală în incintă este neorganizată, suprapunându-se fluxurile. Accesul 
în incintă se face în prezent pe o singură poartă. 
Împrejmuirea este realizată cu gard din plasă de sârmă şi stâlpi din beton. Porţile de aces sunt metalice. 
În cadrul amenajării şi modernizării târgului pentru perioada următoare este cuprinsă strategia de 
dezvoltare a unui comerţ civilizat şi modern, cu facilităţi pentru micii comercianţi şi pentru clienţii 
acestora. 
Lucrările de bază au în vedere următoarele concepte: 
Comerţ civilizat, modern, cu facilităţi pentru micii comercianţi şi public; 
Fluxuri de marfă, de circulaţie auto şi pietoni fluente, fără puncte conflictuale, sau reducerea lor la 
maxin; 
Aşezarea spaţială va permite modularitatea şi flexibilitatea; 

Se va asigura o singură poartă de acces pentru mijloacele de transport animale; 
Se vor asigura facilităţi şi soluţii dezinfectante pentru executarea dezinfecţiei mijloacelor de 
transport şi a încălţămintei persoanelor la intrarea şi ieşirea din târgul de animale vii, în caz de 
necesitate. 
În acest fel pot avea acces numai animale vii identificate şi înregistrate potrivit legii, însoţite de 
documentele sanitar-veterinare legale, emise de către persoanele abilitate; 
Spaţiu destinat controlului sanitar-veterinar va fi dotat corespunzător; 
Va fi asigurată apa în spaţiul  amenajat pentru animalele bolnave; 

Va fi amenajată o platformă acoperită pentru cântar şi o rampă de descărcare/încărcare pentru 
animale; 



Va fi amenajat un spaţiu prin extinderea clădirii existente pentru comercializarea unor produse 
alimentare. 
Soluţiile propuse vor asigura un mediu sănătos, adioptându-se soluţii care să faciliteze curăţenia 
şi îndepărtarea deşeurilor. 
Lucrările se vor realiza în regie proprie cu bani proveniţi din taxele incasate din piaţă şi de la 
moară. 
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.32/2014. 
Punctul nr.5. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Având în vedere rezolvarea unei situaţii neprevăzute apărute la imobilul care găzduieşte dispensarul 
uman din comună şi anume prăbuşirea  gardului şi deteriorarea acoperişului, ceea  ce poate conduce la 
fisurarea tavanului şi apoi a deteriorării aparaturii medicale; 
Având în vedere aceste constatări trebuie demarată în regim de urgenţă procedura pentru întocmirea 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi realizării lucrărilor de reabilitare. 
Menţionăm că dispensarul uman a fost dat în folosinţă în anul 1934, iar de atunci nu au fost efectuate 
lucrări majore de modernizare şi reabilitare. În cadrul dispensarului funcţionează 2 cabinete medicale 
individuale cu destinaţia de medicină de familie şi un cabinet stomatologic, care deservesc o populaţie de 
peste 3600 de locuitori care trebuie să beneficieze de asistenţă medicală într-un spaţiu adecvat, în 
condiţii de siguranţă în localitatea lor de domiciliu,  în condiţiile  în care unele sate aparţinătoare comunei 
Rîciu se află la peste 30 km de municipiul Tg. Mureş. Realizarea acestor lucrări de modernizare şi 
reabilitare a dispensarului uman comunal se încadrează în obiectivele proiectelor de dezvoltare a 
comunei Rîciu. Prin extindere dorim să amenajăm o sală de recuperare fizioterapeutică. 
Consilier Manoilă Ioan- Este adevărat că nu avem bani, dar în comună avem nevoie ca dispensarul să fie 
amenajat corespunzător.  
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.33/2014. 
Punctul nr.6. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Preţul practicat în prezent de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureş pentru serviciul public de 
alimentare cu apă a fost aprobat de Consiliul Local al comunei Rîciu prin H.C.L. nr. 41/2011.  
In strategia de tarifare cuprinsă în Politica tarifară (varianta august 2012) anexă la Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă şi de canalizare înregistrat sub nr. 
22/05.03.2010, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Aquainvest Mureş” şi sub nr. 
202662/05.03.2010 la SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mures sunt prevăzute modificari/ajustări ale 
tarifelor în fiecare an la data de 1 ianuarie şi 1 iulie atât cu inflaţia cumulată de la ultima ajustare, cât şi in 
termeni reali, necesare  pentru a asigura realizarea de investiţii şi pentru a îndeplini cerinţele Directivelor 
Europene si condiţionalităţile din Contractul de finanţare europeană  pentru proiectul „ Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”. 
In conformitate cu Politica tarifară mai sus menţionată, propunem modificarea/ajustarea 
preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare – epurare după cum 
urmează: 
Modificările în termeni reali conform Politicii tarifare anexă la Contractul de Delegare a gestiunii 



Serviciilor Publice de alimentare cu apă şi canalizare. 
Indicile de ajustare cu inflaţia. 
Aceste preţuri au fost obţinute prin aplicarea formulei de calcul din actul adiţional nr.29/2013 şi  a fost 
stabilit  la 3,11 lei tarif fără TVA. 
Conform  art. 34, alin.(5) din Legea 241/2006 şi art. 43, alin.(5) din Legea 51/2006 stabilirea, ajustarea sau 
modificarea preţurilor şi a tarifelor se aprobă de către consiliile locale. 
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.34/2014. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Manoilă Ioan. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
D-l Primar- În data de 04.03.2014 un grup de 9 cetăţeni cu domiciliul în satul Nima Rîciului au venit cu o 
petiţie prin care solicită în numele celor 30 de locuitori ai zonei sprijin prin adoptarea unei HCL în vederea 
alocării unei sume de bani pentru pietruirea sau asfaltarea Drumului Valea Pogăcenilor deoarece este 
într-o stare impracticabilă. Totodată mai solicită să mobilizăm locuitorii din zonă pentru a-şi curăţa 
şanţurile şi a tăia sălciile care ţin umezeală pe drum. În acest acest sens vă pot informa că am luat deja 
primele măsuri. D-l viceprimar a fost pe Valea Pogăcenilor, a discutat cu cetăţenii care au tăiat deja 
copacii şi au curăţat şanţurile. Problema care se pune este că trebuie să găsim sursa de finanţare pentru a 
putea amenaja drumul. Avem multe proiecte începute pentru care nu dispunem de sursa de finanţare, 
aşa că va trebui să mai avem puţină răbdare.  Solicitarea acestor cetăţeni este legitimă, dar dacă urmărim 
puţin încasările de la cetăţenii din acea zonă vom observa că aceştia datorează la bugetul comunei 6205 
lei. Deci cum putem să-i ajutăm dacă ei nu-şi plătesc taxele şi impozitele locale. 
D-l consilier Ruţa Mircea- În faţa şcolii din Sînmartin ar trebui ridicată puţin partea carosabilă deoarece 
după asfaltarea drumului nu s-a egalizat marginea drumului şi cadrele didacţice care fac naveta cu maşina   
parchează foarte greu şi încurcă circulaţia. Apoi ar trebui făcut un podeţ în partea laterală a intrării în 
curtea şcolii, podeţ care i-ar ajuta foarte mult pe elevii care vin din Hagău şi Căciulata. 
Preşedintele de şedinţă. Dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim. 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar, 
                                  Manoilă Ioan                                                          DUNCA IOAN 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


