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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 31. 01.2014 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. 2 din 24.01.2014, 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 31. 01.2014 
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 avem ca invitaţi pe domnii: Savu Vasile-Olimpiu-inspector principal-Şef secţie 3 Poliţie 
Rurală Rîciu şi Burian Teodor-Agent şef-Şeful Postului de Poliţie Rîciu. Prezenţa dânşilor la 
această şedinţă se datorează faptului că avem un proiect pe ordinea de zi care va fi susţinut de 
către d-l Savu.  
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 06.01.2014, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local.  
Vă rog: 
Cine este pentru?  13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
În continuare dau cuvântul preşedintelui de şedinţă d-lui Vasu Raul-Florin. Poftiţi domnule 
preşedinte. 
D-l Vasu Raul-Florin- 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 aprobarea Convenţiei de cooperare dintre Inspectoratul de Poliţie 



Judeţean Mureş şi Comuna Rîciu în vederea  implementării proiectului „POLIŢIE-AUTORITĂŢI 
LOCALE SERVICII PUBLICE DE PARTENERIAT“. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2.Proiect de hotărâre privind elaborarea Planului  local de acţiune pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  „Regulamentului privind regimul concesionării 
păşunilor aflate în proprietatea publică/privată a comunei Rîciu“  
Iniţiator: Viceprimar Chertes Ioan 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei rîciu pe 
anul 2014. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotărâre privind numirea unei comisiei permanente pentru verificarea calităţii şi 
recepţia lucrărilor executate de către Societatea cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – 
GOSPODĂREŞTI RÎCIU” . 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 
2014, ce vor fi  executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
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 13 voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
D-l Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-În continuare, dau cuvîntul domnului secreatr pentru 
a prezenta detaliile acestui proiect. 
Menţinerea unui climat de siguranţă necesar desfăşurării unei vieţi normale pentru comunitate, 
în general, şi pentru cetăţean, în special, nu este o responsabilitate care aparţine exclusiv 
înstituţiei poliţieneşti, un rol important revenind autorităţilor publice locale.      
Colaborarea cu autorităţile publice locale presupune realizarea unei comunicări constante în 
vederea conştientizării reprezentanţilor acestora, cu privire la principalii factori generatori de 
criminalitate, specifici zonei şi legislaţia care incriminează comiterea acestora. 
În aceste condiţii, prin încheierea între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Comuna Rîciu a 
Convenţiei de cooperare, se urmăreşte consolidarea unui parteneriat bazat încredere şi 
transparenţă, în scopul îmbunătăţirii serviciilor publice de interes local, aşa cum rezultă chiar din 
antetul proiectului „POLIŢIE-AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT“ promovat 
de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş „într-o lume în care cuvântul de ordine este 
globalizarea, înterdependenţele dintre instituţii  fac necesară comunicarea în vederea atingerii 
unor scopuri a căror finalitate prezintă efect benefic pentru torţi membrii societăţii“. 
Pentru implementarea programului, principala responsabilitate a Comunei Rîciu în vederea 
derulării acestui program a fost asigurarea lunară a unei cotei 50 litri carburant necesară pentru 
suplimentarea rulajului autoturismului din dotarea Postului de Poliţie Rîciu. 



Prin adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş-Secţia 3 Poliţie Rurală Rîciu nr.380.057 din 
data de 03.12.2013 prin care se solicită propunerea de continuare a colaborării şi în cursul anului 
2014 şi implicit alocarea cotei de carburant postului de poliţie de pe raza noastră de competenţă 
a fost înaintată  spre analiza şi aprobarea Consiliului Local Rîciu o Convenţie de cooperare prin 
care, se solicită ca, pentru anul 2014, Comuna Rîciu să contribuie cu o cotă de  carburant lunar. 
Ţinând cont  de cele expuse mai sus şi de prevederile Legii nr.215, legea administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG 
nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Înternelor şi Reformei 
Administrative, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1040/2010 pentru 
aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013, ale HG nr.787/2002 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică, 
ale Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor cu 
modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem aprobarea Convenţiei de cooperare dintre Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Mureş şi Comuna Rîciu în vederea  implementării proiectului „POLIŢIE-
AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT“ şi mandatarea primarului Comunei Rîciu 
cu semnarea acestei convenţii. 
D-l Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă- dau cuvântul d-lui Inspector Savu Vasile-Olimpiu-care 
ne va prezenta o informare anuală referitoare la măsurile intreprinse în îndeplinirea atribuţiilor 
specifice în cursul anului 2013. 
Domnilor consilieri, doresc să vă informez că Secţia 3 Poliţie Rurală Rîciu are în subordine 6 
comune, cu o populaţie de 24.000 mii de locuitori, fiind una dintre cele mai mari secţii din judeţ. 
Activitatea secţiei este desfăşurată de 24 de poliţişti. Până la ora actuală 4 comune din cele 6 au 
aprobat Convenţia de cooperare, dovadă că se doreşte în continuare o colaborare fructuoasă.  La 
nivelul secţiei au fost cercetate diverse infracţiuni, cele mai multe dintre dosare au fost 
soluţionate. Infracţiunile sunt diverse spre exemplificare: infracţiuni contra persoanelor, contra 
patrimoniului, furturi, înşelăciune, infracţiuni flagrante, infracţiuni la regimul circulaţiei etc. Dacă 
doriţi o situaţie statistică vă stau la dispoziţie. Sigur că o parte din aceste infracţiuni au avut loc în 
comuna Rîciu.  
D-l Primar-Din datele prezentate de către domnul inspector rezultă că situaţia la nivelul comunei 
este foarte gravă.  
D-l secretar-D-le inspector, vă rog să folosiţi termeni mai populari ca să înţeleagă toată lumea, 
dumneavoastră aţi prezentat o situaţie a infracţiunilor folosind termeni juridici, termeni cu care 
nu toată lumea este familiarizată şi atunci înţeleg că situaţia este foarte gravă.  
D-l inspector-Am înţeles. Dar acesta este un raport prezentat la nivel Inspectoratului, dar o să 
încerc să fiu mai explicit. De la înfiinţarea secţiei, situaţia în această zonă putem spune că este 
sub control. Au scăzut mult numărul infracţiunilor, iar ca dosare soluţionate suntem pe locul 1.  
D-l Primar-Din luma martie 2013 avem încheiat un contract cu o societate care asigură paza 
comunei. Cei trei paznici sunt din comună, cunosc foarte bine toate zonele vulnerabile, iar în 
timpul nopţii se deplasează cu maşina. Am înfiinţat o societate de pază care va fi în subordinea 
Consiliului local unde începând cu luna martie  vom transfera agenţii de pază la societatea 
noastră. Pe lângă faptul că vom face o reducere mare de cheltuieli, vom putea controla mai bine 
şi activitatea desfăşurată de către agenţii de pază. Punem la dispoziţia societăţii un mijloc de 



transport pentru a se putea deplasa pe toate traseele stabilite. 
D-l consilier Ruţa Mircea-Aş vrea domnule inspector să un o întrebare. Dacă vreau să organizez o 
seară culturală (bal sau discotecă) cine are obligaţia să asigure ordinea ? Conform prevederilor 
legale, dvs. anunţaţi la postul de Poliţie, iar Poliţia înştiinţează de obicei jandarmeria în fiecare zi 
de joi până la ora 10. Din acel moment Jandarmeria vă contactează şi puteţi să organizaţi seara 
culturală cum îi spuneţi dumneavoastră. 
Preşedintele de şedinţă-Dacă mai doreşte cineva să intervină.  
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.3/2014. 
Punctul nr.2. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Dau cuvântul d-lui secretar. 
Avand în vedere adresa Directiei pentru Agricultura Mureş din data de 24.10.2014, precum si  
Decizia Comisiei pentru Aplicarea Planurilor de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitraţi din surse agricole din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 
221983/GC/12.06.2013 referitoare la elaborarea Planului local de acţiune pentru protecţia 
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, pana la data de 31.12.2013, “autoritatile 
administratiei publice locale pe teritoriul carora exista exploatatii agricole elaboreaza si supun 
aprobarii consiliilor locale un plan de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 
proveniţi din surse agricole la nivel local “, potrivit prevederilor art.2 alin. (2) din DECIZIA nr. 

221.983/GC/12.06.2013 a Comisiei pentru aplicarea planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale. 
Faţă de cele de mai sus, in conformitate cu prevederile Hotararea Guvernului nr.964/2000 
privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 
proveniţi din surse agricole, precum şi în temeiul dispozitiilor art. 36, alin 2, lit.b coroborat cu 
alin 4, lit.f, art.45  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si 
completarile ulterioare, propun adoptarea de către Consiliul Local al comunei Rîciu a unei 
hotărâri conform proiectului de hotărâre iniţiat de primar în acest sens şi aprobarea Planului de 
acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole pe 
teritoriul administrative al Comunei Rîciu, conform  anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre. 
Preşedintele de şedinţă-Dacă mai doreşte cineva să intervină.  
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.4/2014. 
Punctul nr.3. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Viceprimar. 
În conformitate cu prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, trebuie efectuată concesiunea suprafeţelor de păşune. Concesiunea poate fi solicitată 
de către asociaţiile crescătorilor de animale legal constituite, persoane fizice şi juridice care 



trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-Să fie înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor , 
-Să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM/Ha., 
-Să prezinte in program de amenajment pastoral pe perioada concesiunii. 

Privind cele arătate mai sus vă rog a stabili sumele care vor fi achitate către primărie de către 
concesiunar pe hectar, având în vedere programul de amenajament păstoral şi întreţinerea 
păşunilor. 
Perioada recomandată pentru concesiune prin Ordinul mai sus menţionat este de 5 ani, urmând 
ca în fiecare an până la data de întâi a lunii februarie să verifice respectarea programului de 
amenajament prezentat  şi să decidă asupra continuării contractului sau anularea acestuia, 
clause care sunt înscrise în contract.   Suprafaţa păşunabilă pentru care se poate face concesiunii 
fiind de 117,69 ha pentru ovine şi 241,95 ha pentru bovine. 
Consilier Ulieşan Ioan- Dacă cei care concesionează păşunile pot depune dosar de suvenţie, 
suma de 450 lei pe ha, sumă din care trebuie să plătească şi impozitul  nu mi se pare o sumă 
foarte mare. 
D-l secretar- Am întocmit un REGULAMENT privind organizarea şi desfãşurarea licitaţiei în 
vederea atribuirii contractelor de concesiune/închiriere pentru pasunea comunei Rîciu, iar la 
licitaţia organizată la sediul înstituţiei vor putea participa doar crescătorii de animale  din 
comună, regulament pe care îl supunem aprobării în şedinţa de astăzi.  Se va constitui o comisie 
care se va ocupa de organizarea licitatiei, comisie numită prin dispoziţia Primarului Comunei 
Rîciu. 
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.5/2014. 
Punctul nr.4. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Bugetul pe anul 2014 a fost gândit şi planificat ţinând cont de realizările pe anu 2013  precum şi 
de sumele primite de la Ministerul de Finanţe şi Consiliul Judetean Mures şi de asemenea de 
debitele la impozite pe anul 2014. 
Aceste sume le propunem la partea de venituri si cheltuieli astfel: 
Sume primite 
Cote şi sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.02.04 -1.144.000 lei 
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cod 
11.02.02: 
1.636.000 lei suma cu destinaţie precisă astfel:salarii învaţamânt 1.270.000 lei,cheltuieli 
materiale învaţământ 152.000 lei; indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap  
-115.000 lei;ajutor încalzire-41.000 lei si 58.000 lei pentru plata depturilor de natura salariala 
obtinute prin Hotarari judecatoresti 
Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06:-374.000 lei. 
Suma totala la partea de venituri este : 4.273.000 lei 
În urma calculului sumelor pe care am stabilit a le încasa, am analizat modul cum repartizăm 
sumele pe cheltuieli şi vă informez şi propun următoarele: 
La stabilirea salariilor pentru toţi angajaţii, nivelul a rămas la cel de anul trecut. Trebuie să vă 



informez că nivelul maxim de cheltuieli de personal s-a stabilit prin hotărâre de guvern şi nu 
poate fi modificat. La cheltuielile cu bunuri şi servicii în special însemnând: furnituri de birou, 
apa, telefon, carburant, faţă de nivelul cheltuielilor din anul 2013 am aplicat o reducere. De 
asemenea trebuie să vă, amintesc că  sumele reprezentînd cheltuieli cu bunuri si servicii la 
activitatea învaţamânt au fost repartizate şi se primesc din TVA ca şi salariile cadrelor didactice şi 
a fost stabilită la 152.000 lei. 
Vreau să vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru a fi cheltuite: 
 La cap 51" Autorităţi executive "propunem continuarea şi finalizarea  lucrărilor la clădirea 
primăriei, ratele pentru autoturismul Nissan Qashqai , achizitionat in anul 2013, precum si alte 
cheltuieli de functionare . 
Pentru toate acestea am propus suma de 1.387.000 lei. 
La cap 54 "alte servicii publice generale "am propus a cheltui suma de 176.000 lei din care 
67.000 lei reprezinta cheltuieli cu  paza si SMURD şi restul cheltuieli de intretinerea cladirii unde 
funcţionează serviciul de urgenţa si pompieri. 
La cap 65"Învăţamânt" am propus a se cheltuie din totalul de 1.480.000 lei cheltuielile de 
personal 1.328.000 lei şi 152.000 lei cheltuieli de întreţinere şi funcţionare. 
La cap 67"Cultura si sport" propunem a se cheltui suma de 298.000 lei, din care 40.000 lei 
cheltuieli curente, şi reparatii camine culturale,150.000 lei suma  pentru sustinerea cultelor şi 
90.000 lei contributia primariei pentru lucrărilor la baza sportivă conform contractului . 
La cap 68" Ajutor social"propunem suma de 202.000 lei suma din care se vor plati asistenţii 
sociati si ajutoarele de încalzire. 
La cap 70 "Locuinte mediu, iluminat"  am prevăzut a cheltui  suma de 212.000 lei din care se 
plateşte iluminatul public si lucrările de automatizare a iluminatului public. 
La cap 74" Protecţia mediului "dupa cum stiţi avem proiectul de reconsteucţie ecologica din 
Valea Sînmartinului la care în acest an trebuie să contribuim cu suma de 75.000 lei. Tot la acest 
capitol mai avem de achitat pentru pentru colectarea gunoiului si ale cheltuieli de igienizare a 
mediului sume de 151.000 lei şi la sistemul de canalizare am propus 28.000 lei alte bunuri si 
servicii pentru intretinere si functionare. 
La cap. 80 "Prevenirea si combarea dezastrelor" am propus suma de 4.000 lei. 
La cap 84 "Drumuri si poduri" propunem sum de 260.000 lei in care 100.000 lei pentru 
intretinere si reparatii drumuri si 160.000 lei reparatii trotuare. 
Mă bucur că avem aceste sume, sper să le putem gestiona judicios. Economisim bani la facturile 
de apă, energie şi gaze deoarece toate clădirile din subordinea  comunei sunt contorizate.  
Sumele care întră în buget de la piaţă şi moară vor fi investite tot în acele sectoare. Sperăm ca 
până la data de 20 iulie să putem termina sediul administrativ. 
Preşedintele de şedinţă- Dacă mai doreşte cineva să intervină, vă rog. 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.6/2014. 
Punctul nr.5. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Prin Hotararea  Consiliului Local  Nr. 31 din 5 iunie  2012 s-a aprobat înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată la nivelul unităţii administrativ-



teritoriale comuna Rîciu; 
Ca prestator ce acţionează sub conducerea, coordonarea şi controlul Consiliului local, societatea 
urmăreşte să contribuie la creşterea nivelului calitativ şi cantitativ al serviciilor de utiliţăti publice 
şi, implicit, al îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, de muncă şi de locuire ale populaţiei, în 
conformitate cu cerinţele fundamentale pe care serviciile publice trebuie să le îndeplinească. 
Obiectul principal de activitate al Societăţii este prestarea activitatilor de intretinere si reparatii a 
cladirilor, drumurilor si instalatiilor aflate in patrimoniul public al Comunei Riciu. În conformitate 
cu prevederile Actului constitutiv al societăţii, se impune constituirea unei comisii formate din 3 
consilieri şi 2 specialişti în domeniu pentru a proceda la  analiza soluţiilor tehnice, formularea de 
teme pentru proiecte, adaptarea soluţiilor tehnico-economice sau respingerea acestora ca 
rezultat al propunerilor interne, formularea de opinii, concluzii şi recomandări asupra 
documentelor, elaborarea unui raport final precum şi  verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor. 
Comisia va funcţiona după un regulament care va trebui respectat de către membrii acesteia. 
Comisia  este constituită în scopul îmbunătăţirii transparenţei decizionale. 
Preşedintele de şedinţă- Dacă mai doreşte cineva să intervină, vă rog. 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.7/2014. 
Punctul nr.6. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui secretar. 
Proiectul este în concordanţă cu  prevederile cuprinse in art. 6, alin.7 din Legea nr. 416/2001 - 
Legea  privind venitul minim garantat, cu modificarile si  completarile ulterioare, care precizeaza 
faptul ca primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau lucrari de interes local 
pentru repartizarea orelor de munca, sa tina evidenta acestor ore si sa asigure instructajul 
privind tehnica securitatii in munca;  
Planul de actiuni sau lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local. In 
functie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere, planul de actiuni sau lucrari de 
interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului tot prin hotararea consiliului local.  
Planul de actiuni sau lucrari de interes local, lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum 
si persoanele ce urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local va fi transmis agentiilor 
pentru prestatii sociale judetene si afisat la sediul primariei.  
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, una din persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor 
social, are obligatia de a presta lunar, actiuni sau lucrari de interes local.  
Prin persoana apta de munca se intelege persoana care indeplineste urmatoarele conditii:  
-are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;  
-nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege;  
-are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru 
prestarea unei munci.  
La Primaria comunei Rîciu beneficiaza de Legea nr.416/2001 – privind venitul minim garantat, un 
numar de 47 familii sau persoane singure.  Din cele  47 de familii beneficiare de ajutor social,  37 
persoane sunt apte de munca si efectueaza ore, 10 facand exceptie de a presta lunar ore de 
munca asigurand cresterea si ingrijirea copiilor in varsta de pana la 7 ani sau au varsta de 



pensionare. 
Numarul orelor de munca se stabileste in functie de cuantumul ajutorului social.  
D-l Viceprimar-Am întocmit planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2014, ce vor fi  
executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001. Important este să 
vină la lucru pentru a efectua numărul de ore, pentru că altfel nu vor primi aceşti bani. 
Preşedintele de şedinţă- Dacă mai doreşte cineva să intervină, vă rog. 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.8/2014. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Vasu Raul-Florin. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
D-l Primar-Aşteptăm avizul de legalitate la hotărârea nr. 56 din 6 decembrie 2013 privind 
impunerea de restricţii de tonaj şi de viteză pentru drumurile comunale, stradale şi vicinale de 
pe raza administrativă a comunei Rîciu, pentru a o putea pune în practică, deoarece multe 
societărţi nu înţeleg că trebuie să circule cu atenţie pe drumurile comunale. Săptămâna trecută 
am avut un astfel de incident, în sensul că pe drumul de la Ulieş, o maşină de tonaj greu nu a 
putut să iasă de pe un drum lăturalnic, iar un Kirov pe şenile încerca să-l remorcheze pe asfalt. 
Vă daţi seama ce s-ar fi întâmplat dacă viceprimarul nu trecea în acel moment prin zonă. Am 
chemat lucrătorii postului de  poliţie şi am efectuat câteva poze, dacă doriţi d-l secretar vi le 
poate pune la dispoziţie.  
D-l consilier Cozoş-Dacă ne puteţi ajuta şi pe noi să putem amenaja clădirea de la Coasta Mare. 
Poate reuşim ca anul acesta să montăm geamurile şi să tencuim în interior.  
Dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim. 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
                               Vasu Raul-Florin                                                          DUNCA IOAN 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


