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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 30.07.2014 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. 256 din 25.07.2014, 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, 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 
30.07.2014 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 12.  
De la şedinţă lipseşte motivat d-l consilier Chertes Ioan care este în concediu de odihnă. 
Astăzi trebuie să alegem preşedintele de şedinţă pentru perioada  iulie-septembrie 
2014. Vă rog să faceţi propuneri. 
D-l consilier Cioloboc Ioan îl propune pe domnul Ruţa Mircea. Acesta refuză motivând 
că nu poate conduce lucrările şedinţei întrucât are o problemă medicală.. Dacă mai sunt 
şi alte propuneri, vă rog. D-l consilier Mano0ilă Ioan îl propune pe d-l Ulieşan Ioan. Se 
supune propunerea la vot. 
Cine este pentru?  11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? 
În urma votului d-l Ulieşan Ioan întruneşte 11 voturi. Se adoptă hotărârea nr.42/2014. 
În continuare dau cuvântul preşedintelui de şedinţă d-lui  Ulieşan Ioan. Poftiţi domnule 
preşedinte. 
D-l UlieşanIoan- 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 26 
iunie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din  data de 30iulie 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 participarea unităţii administrativ teritoriale în calitate de 
membru al Asociaţiei GAL Zona de Câmpie la elaborarea şi implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locala (SDL) a teritoriului acoperit de  GAL Zona de Câmpie pentru perioada 
2014-2020, în vederea susţinerii  proiectelor de dezvoltare rurală ce vizează teritoriul 
administrativ al comunei Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea şi 
eliberarea formatului unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele 
cu handicap. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
6.Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului privind creşterea şi deţinerea 
animalelor domestice şi a păsărilor de curte în comuna Rîciu. 
Iniţiator: Consilier  Vincovici Iulius-Aurelian 
7. Proiect de hotarâre privind completarea actului constitutiv al societatii SC Servicii 
Edilitar Gospodăresti Rîciu SRL. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
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 12 voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.2. 
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 procesului verbal al sedinţei 
Consiliului local din data de 26.06.14, proces verbal care a fost afişat la compartimentul 
de specialitate al Consiliului Local.  
Preşedintele de şedinţă-Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  12voturi.  
Împotrivă?  



Abţineri? 
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.43/2014. 
Punctul nr.3. 
D-l Preşedinte de şedinţă Ulieşan 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, suntem nevoiţi să majorăm cheltuielile la unele capitole şi 
să diminuăm la altele ca urmare a efectuării unor lucrări realizate şi nefacturate la 
investiţia Modernizare trotuare  în localitatea Rîciu. 
Sinteza bugetului local pe anul 2014 pe capitole se prezintă după cum se poate vedea în 
documentele prezentate şi pe care le aveţi în faţa dumneavoastră. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.44/2014. 
Punctul nr.4. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Obiectivul general al Axei  LEADER din cadrul Programului National de Dezvoltare 
Rurala il constituie demararea si functionarea initiativelor de interes local, utilizand 
abordarea de jos in sus, prin implicarea actorilor locali in dezvoltarea propriilor teritorii.  
Abordarea LEADER reprezinta o modalitate ce permite actorilor locali de a determina 
nevoile zonei din care provin si de a contribui la dezvoltarea teritoriala din punct de 
vedere economic, demografic, educational, cultural prin intermediul unei strategii de 
dezvoltare elaborata si implementata local 
Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa  LEADER este programata si coordonata de actori 
locali ce vor reprezenta factorul decizional si de asemenea vor purta responsabilitatea 
evolutiei in timp a zonelor delimitate in care vor actiona. 
Autoritatea de Management responsabilă cu implementarea tehnică şi financiară a 
Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 este Direcţia Generală pentru 
Dezvoltare Rurala, structură organizatorică în cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 
Rezultatele participarii UAT in calitate de membru al  Grupului de Acţiune  Locală au 
fost si sunt: Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului acoperit de 
GAL pentru perioda de programare 2007-2013. 
Scopul asociaţiei este de a facilita cooperarea între unităţile administrativ – teritoriale 
membre, reprezentanţii societăţii civile precum şi cu mediul de afaceri, pentru 
exercitarea în comun a competenţelor ce le revin prin lege cu scopul de a valorifica 
resursele economice, naturale, umane şi culturale în vederea facilitării dezvoltării 
durabile a comunitătilor acoperite de unitatile administrativ teritoriale membre. În 



acest scop, asociaţia având si atributele unui Grup de Acţiune Locală , va implementa 
orice program necesar dezvoltării, în special Axa LEADER din programul National de 
Dezvoltare Rurala 
Obiectivele prin care Asociaţia îşi propune să îşi aducă la îndeplinire scopul pentru 
perioada 2014-2020: 
-Elaborarea noului Plan de Implementare, monitorizare, evaluare şi adaptare la 
tendinţele şi schimbările socio – economice a Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului;  
-sprijinirea dezvoltării economico – sociale a UAT-urilor membre prin promovarea si 
sustinerea  proiectelor de dezvoltare, publice şi private, ce urmeaza a fi finantate prin 
intermediul diferitelor programe de finantare, în special Programul LEADER.  
-analizarea si actualizarea strategiilor de dezvoltare ale membrilor şi stabilirea unor 
priorităţi, proiecte, programe si masuri pentru implementarea acestora; 
-dezvoltarea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale – UAT-uri membre; 
-sprijinirea iniţiativelor şi parteneriatelor public-private şi identificarea de noi 
finanţatori prin stimularea şi atragerea capitalului privat român şi străin în Teritoriu; 
-promovarea şi valorificarea  potenţialului de dezvoltare la nivelul Teritoriului 
implicarea cetăţenilor în actul decizional prin consultarea acestora, si atragerea lor la 
derularea unor proiecte;   
-sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, PFA, AF, ferme, microferme, alte 
structuri juridice legal constituite care contribuie la dezvoltarea  Teritoriului; 
-protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric, arheologic şi cultural; 
-protejarea şi valorificarea mediului natural;  
-promovarea şi dezvoltarea turismului în zona vizată; 
-orice alte activităţi care conduc la dezvoltarea economică, socială şi culturală a 
Teritoriului şi care   au ca scop final creşterea calităţii vieţii; 
-realizarea de parteneriate cu alte entităţi juridice publice şi private din ţară şi din  
străinătate în scopul atingerii obiectivelor asociaţiei;  
-identificarea necesităţilor de intervenţii, identificarea programelor de finanţare, 
realizarea proiectelor în vederea obţinerii finanţărilor, implementarea şi monitorizarea 
acestor proiecte.  
-implementarea, monitorizarea unor proiecte educaţionale, în mod special în domeniul 
educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului, 
-implementarea unor programe de formare / reconversie profesională şi integrare 
socială  
-desfăşurarea unor activităţi cu scop lucrativ necesare susţinerii activităţii curente a 
Asociaţiei; 
-orice alte activităţi care conduc la dezvoltarea durabilă a Teritoriului.   
Preşedintele de şedinţă-Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 



nr.45/2014. 
Punctul nr.5. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Secretar. 
Persoanele cu handicap, în conformitate cu Legea nr. 448/2006, republicată, cu 
modificările şi completările uletrioare, HG. Nr. 268/2007 şi Ordinul nr. 223/2007, sunt 
acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc 
abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de 
protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. 
În această categorie se includ copiii şi aduţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai 
altor state sau apatrizi, pe perioada în care au conform legii, domiciliul ori reşedinţa în 
România.  
Autorităţile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanţii societăţii civile, precum 
şi persoanele fizice şi juridice responsabile de aplicarea Legii nr. 448/2006, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare au obligaţia să promoveze, să respecte şi să 
garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în concordanţă cu prevederile 
Cartei Sociale Europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin 
Legea nr. 74/1999, precum şi celelalte acte interne şi internaţionale în materie la care 
România este parte. Orice persoană cu handicap are dreptul la autonomie, la integrare 
socială şi să participe la viaţa comunităţii.  
“ Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia 
de un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care 
transportă o persoană cu handicap posesoare de card legitimaţie beneficiază de 
parcare gratuită”.  
Modelul cardului-legitimaţie de parcare pentru persoane cu handicap este stabilit prin 
prevederile art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap nr. 
223/16.07.2007 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de 
parcare pentru persoanele cu handicap.  
Conform acestor principii, art. 65 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap prevede la alin (2) că privind implementarea formatului unic al acestui card-
legitimatie se suportă din bugetul local Cardul legitimaţie de parcare pentru persoanele 
cu handicap este valabil pe perioada de valabilitate a documentului care atestă 
încadrarea în grad de handicap iar costurile aferente se suportă de la bugetul local. În 
această categorie intră şi domnul Gârbu Marian domiciliat în localitatea Rîciu, str. 
Gheorghe Şincai nr.176, jud.Mureş, beneficiar al Certificatului de Încadrare în Grad de 
Handicap nr.9563/30.09.2004, eliberat de Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială-
Mureş, diagnosticat clinic cu amputare traumatică 1/3 medie inferioară gambă dreaptă, 
amputaţie traumatică 1/3medie gambă stângă. 
De aceea trebuie să adoptăm proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 
privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de parcare pentru 
persoane cu handicap pentru a putea elibera acel card susnumitului. 



Preşedintele de şedinţă-Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.46/2014. 
Punctul nr.6. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Consilier Vincovici 
Iulius-Aurelian. 
Tinând seama de necesitatea asigurării şi garantării sănătăţii publice, a sănătăţii şi 
protecţiei animalelor precum şi a protecţiei mediului şi luând în considerare problemele 
reclamate de cetăţenii comunei cu diferite ocazii, se impune stabilirea unor reguli clare 
privind creşterea şi deţinerea animalelor domestice şi a păsărilor de pe raza comunei 
Rîciu. 
De asemenea o serie de aspecte, care reies din situaţia operativă raportată de Postul 
de Poliţie Rîciu, care vizează acest domeniu, am făcut necesar îmbunătăţirea cadrului 
legislativ adoptat spectrului larg al acestei problematici. 
D-l Primar.  Vă informăm că în luna august garda de Mediu va efectua un control 
tematic pe domeniul protecţiei mediului.  În vederea desfăşurării în bune condiţiuni a 
controlului a fost transmis  un îndrumător tehnic, iar această hotărâre face parte din 
acest îndrumar. De altfel se vor verifica şi normele de salubrizare de la nivelul comunei. 
Există un regulament al serviciului de salubrizare a localităţilor membre ale ADI Câmpia 
Transilvană.  
Preşedintele de şedinţă-Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.47/2014. 
Punctul nr.7. 
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 codului CAEN: 



„Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun 
efectuat prin standuri, chioscuri si piete”-cod CAEN 4781, si darea in administrare a 
spaţiului SC Servicii Edilitar Gospodăresti Rîciu SRL modificând actul constututiv 
corespunzator cu introducerea responsabilitatii executarii operatiunilor de mai sus. 
Preşedintele de şedinţă-Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.48/2014. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Ulieşan Ioan. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
D-l Primar- Dorim să continuăm cu modernizarea târgului pentru a putea fi autorizat. 
Sperăm ca până în luna octombrie să terminăm toate lucrările pentru a putea depune 
documentaţia pentru autorizare. 
În momentul de faţă se lucrează la amenajarea parcului din faţa primăriei, dar şi a unor 
locuri de parcare în apropiere. 
La începutul lunii septembrie dorin să organizăm un eveniment la care vă cerem şi 
dumneavoastră să vă implicaţi, să veniţi cu idei, pentru ca inaugurarea clădirii în care 
funcţionează acum primăria şi dezvelirea bustului lui Avram Iancu să fie un  eveniment 
inedit. 
După cum vedeţi acum avem unde să ne desfăşurăm şedinţele de consiliu local. Nu 
trebuie să mergem la Casa de Cultură pentru şedinţe care impun prezenţa mai multor 
persoane. Avem totul aici. Dorim să amenajăm această sală şi pentru a putea oficia 
căsătoriile. Apoi am adus cele 15 tablouri care vor fi aranjate pe pereţii din sală dar  şi 
pe holurile instituţiei. Este vorba despre acele tablouri executate de pictorii care au fost 
în tabăra de pictură organizată în anul 2012 la Rîciu. 
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 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 


