
        ROMÂNIA 
        JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA RÎCIU 
 CONSILIUL LOCAL 

 
 

Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 30.09.2014 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. 302 din 24.09.2014, 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 
30.09.2014 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.  Lipseşte d-l 
consilier Chertes Ioan care are 3 zile de concediu. 
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  pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 22 
august 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din  data de 30 septembrie 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 contractului de comodat încheiat între comuna Rîciu 
şi SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL. 
Iniţiator:Primar Vasu Ioan 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea  metodologiei de 
vânzare a terenurilor  atribuite tinerilor în folosinţă gratuită pentru construirea unor locuinţe 
proprietate personală, conform Legii nr 15/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorie în cartea 
funciară a unui teren aflat în patrimoniul comunei Rîciu. 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive  Atletic 



Tg.Mureş  în anul 2014. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
7. 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.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 procesul verbal ale sedinţei Consiliului 
local din data de 22 august 2014, 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?   12   voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? 
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.55/2014. 
Punctul nr.2. 
D-l Preşedinte de şedinţă Ulieşan Ioan-Pentru acest punc doresc să o invit pe doamna contabilă 
Rîcean Maria să ne spună câteva cuvinte. 
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  în 
sensul că se majorează capitorlul 51 Autorităţi publice la titlul 20 cheltuieli materiale cu suma 
de 19.000 lei şi se diminuează cu aceaşi sumă titlul 10 cheltuieli de personal. De asemenea 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate Capitolul 65 învăţământ titlul 10 cheltuieli de 
personal precum şi cap.1102 Sume defalcate din TVA se majorează cu 63 mii lei. 
Dacă doreşte cineva să spună ceva poate să o facă. 
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.56/2014. 
Punctul nr.3. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
 
Prin Hotărârea nr. 54/2014  s-a aprobat completarea obiectului de activitate al  SC Servicii 



Edilitar Gospodăresti Rîciu SRL-activitati secundare, art.7, pct.7.3 –cu urmatoarele activităţi: 
„Restaurante”şi Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor-cod CAEN 5610, respectiv 5630. 
A fost depusă pe rolul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, cererea 
prin care s-au solicitat modificările referitoare la cod. obiect de activitate. A fost admisă 
cererea şi s-a eliberat  certificatul constatator. Intenţionăm ca activitatea de la acest chioşc să 
fie preluată de societatea nostră pentru a putea funcţiona în condiţii de legalitate. 
Faţă de cele de mai sus, intenţionăm să încheiem un contract de comodat între Primăria 
comunei Rîciu şi  SC Servicii Edilitar Gospodăresti Rîciu SRL, pentru utilizarea spaţiului în care 
funcţionează  Chioşcul din piaţă. 
Preşedintele de şedinţă-Sunteţi liberi să puneţi întrebări, nu vă opreşte nimeni să vorbiţi. 
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.57/2014. 
Punctul nr.4. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Secretar. 
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (5), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local hotărăşte 
vânzarea bunurilor propriatate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în 
condiţiile legii. 
Potrivit prevederilor art.8 din LEGEA nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)după finalizarea 
construirii locuinţei, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinţei, vânzarea 
directă către acesta a terenului respectiv. Preţul de vânzare se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată de consiliul local. 
Terenurile au fost atribuite în folosinţă  gratuită pe durata existenţei construcţiei în 
conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 prin HCL nr. 17/2007 prin care s-a  aprobat  
suprafaţa de   300   mp. teren unor tineri  pentru construirea unei case proprietate personală. 
Astfel s-a înfiinţat strada Tineretului  unde în ultimii ani s-au construit mai multe case. În zonă 
s-au asigurat toate utilităţile, apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale. 
În acest moment avem solicitări pentru vânzarea suprafeţelor atribuite în mod gratuit, astfel 
că trebuie adoptat un regulament pentru stabilirea metodologiei de vânzare a acestora către 
beneficiarii construcţiilor. 
D-l Primar-Dacă am adoptat în 2007 hotărârea de a acorda gratuit acea  suprafaţă de teren 
atunci cum putem să venim cu hotărârea de a vinde suprafaţa respectivă.  
D-l secterar Dunca-Potrivit prevederilor legii nr.15/2003, acea suprafaţă a fost atribuită doar 
pe durata existenţei construcţiei adică a locuinţei. Dacă peste 5 ani dărâmă casa şi construieşte 
altceva, atunci suprafaţa de teren atribuită revine primăriei. De aceea legiuitorul prevede că la 
solicitarea proprietarului suprafaţa respectivă poate fi vândută. Nu este nici o încălcare a legii. 
Preşedintele de şedinţă-Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  
Împotrivă?     12  Voturi . 
Abţineri?  



Proiectul nu este aprobat  de  cei  12  consilieri prezenţi. Hotărârea nu se adoptă.  
Punctul nr.5. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui secretar. 
Conform extrasului C.F. nr.50307-C1 Rîciu, terenul total în suprafaţă de 8373 mp, este în 
proprietatea statului Român, suprafaţă pe care familiile care locuiesc în acele construcţii 
doresc să o achiziţioneze. 
Potrivit art. 40 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 7/1996 privind legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare:  
„În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se 
realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de 
proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat 

de Guvern în condiţiile legii, certificate pentru conformitate. ” 

 „Pentru imobilele proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale, în lipsa actelor de 
proprietate sau a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate dispune înscrierea 
provizorie în baza hotărârii emise în condiţiile legii de consiliile judeţene, de consiliul general al 
municipiului Bucureşti sau de consiliile locale.” 
Ca urmare a modificărilor legislative intervenite şi la recomandările exprese ale OCPI Mureş, se 
impune a se adopta o hotărâre a Consiliului local pentru efectuarea demersurilor legale de 
înscriere provizorie a acestui teren în proprietatea comunei Rîciu şi ulterior înaintarea la 
Guvernul României a actelor necesare în vederea emiterii unei Hotărâri de Guvern de atestare 
a dreptului de proprietate a terenului descris mai sus în favoarea comunei Rîciu. 
Cine este pentru? 12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.58/2014. 
Punctul nr.6. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui secretar. 
S-au încheiat lucrările la Baza Sportivă, astfel că de investiţia efectuată trebuie să beneficieze 
comunitatea. În acest sens am iniţiat un demers pentru ca din acest an competiţional să 
înscriem o echipă în campionatul judeţean de fotbal. Echipa se numeşte Atletic Club Tg.Mureş, 
la care sunt mulţi jucători din comuna Rîciu şi aparţine de Asociaţia Sportivă Atletic Tg.Mureş. 
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit.”d” din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea 
serviciilor furnizate către cetăţeni iar potrivit art.36 alin.6, în exercitarea acestor atribuţii, 
consiliul local asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice privind educaţia, 
sănătatea, cultura, tineretul, sportul, etc. şi hotărăşte, cooperarea sau asocierea cu persoane 
juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes local.  
Potrivit art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată, 
autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, 
precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi 
sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a 
educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale. De asemenea, art.69 din legea educaţiei 
fizice şi sportului precizează că Structurile sportive fără scop patrimonial pot beneficia de sume 



de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste 
sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele 
administraţiei publice centrale sau locale, după caz.  
Având în vedere cererea adresată de conducerea Asociaţiei Sportive  Atletic Tg.Mureş   de a fi 
sprijiniţi financiar pentru activitatea echipei de fotbal în competiţiile sportive oficiale din anul 
2014 şi luând în considerare faptul că acestă activitate sportivă de echipă este una de tradiţie 
în comuna Rîciu, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pentru a încheia un contract de 
finanţare cu această asociaţie- structură sportivă fără scop patrimonial, pentru asigurarea unor 
condiţii minime organizatorice şi materiale pentru practicarea sportului de perfomanţă. 
S-a prevăzut un contract de susţinere financiară valabil pentru anul competiţional 2014/2015, 
care are ca scop promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive de performanţă in comuna 
Rîciu. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Ulieşan Ioan. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
D-l Primar- Care este reacţia părinţilor din satul Sânmartin referitoare la faptul că elevii din 
clasele 7-8 au venit la Şcoala Gimnazială Rîciu. 
D-l consilier Ruţa Mircea- Părinţii sunt nemulţumiţi că elevii ajung acasă destul de târziu. 
D-l Primar-A trebuit să ţinem cont de faptul că nu am avut profesori la Română şi Matematică. 
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 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


