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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 31.03.2014 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. 144 
din 25.03.2014, 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 31.03.2014 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.  La această şedinţă participă şi crescători de bovine 
din comuna Rîciu care doresc să discute despre taxa de păşunat la bovine pentru anul 2014, deoarece ei 
nu au putut participa la licitaţiile organizate de către primărie. Aceştia sunt Sebezan Cornel, Florea 
Emilian şi Pungea Vasile. 
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 procesului verbal al şedinţei din data de 26 februarie  2014 şi a 
Ordinii de zi a şedinţei ordinare din  data de 31 martie 2014 Consiliul Local al comunei Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2.Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea Regulamentul de Organizare şi Functionare  şi a Regulamentului 
de Ordine Interioară  ale  SC  Servicii Edilitare Paza şi Protectie Riciu SRL. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli ale  S.C.  Servicii Edilitare Paza 
şi Protectie Riciu S.R.L. pe anul 2014. 
Iniţiator:Primar Vasu Ioan 
4.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 61/23 decembrie 2013 privind  
înfiinţarea SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotărâre privind alocarea unei cantităţi de carburant  S.C.  „Servicii Edilitare Paza şi   
Protectie Riciu“ S.R.L. pe anul 2014. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
6.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 7/din 31  ianuarie 2014 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 
7. Proiect de hotarâre privind aprobarea aderării comunei  Răstoliţa  la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Aqua Invest  Mureş. 
8. Proiect de hotarâre privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2014. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi    obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Rîciu”. 

Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
10. Proiect de hotarâre privind aprobarea  RAPORTULUI DE EVALUARE  a  performanţelor profesionale  
pe anul  2013 a  secretarului  unităţii administrativ -teritoriale  comuna   Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
11. 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 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 27.02.2014, 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.18/2014. 
Punctul nr.2. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Dau cuvântul d-lui Primar. 
Prin Hotărârea nr.17 din 27 februarie 2014  Consiliul Local a aprobat Organigrama, Statul de funcţii şi 
Contractul de administrare ale SC „Servicii Edilitare Paza si Protectie Rîciu“ SRL pe anul 2014. 
Având în vedere prevederile art. 36 alin.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora Consiliul Local are atribuţii privind 
organizarea  şi funcţionarea aparatului de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor public de interes local. 
Consider că proiectul se încadrează în prevederile legale în vigoare. 
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.19/2014. 
Punctul nr.3. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 



Având în vedere raportul Biroului financiar contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, 
Având în vedere Actul Constitutiv al S.C.  Servicii Edilitare Paza şi Protectie Riciu S.R.L. prevede că în 
termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, asociatul unic, va aproba situaţiile financiare 
anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii. 
În conformitate cu această calitate Consiliul Local al comunei Rîciu aprobă anual bugetul de venituri şi 
cheltuieli respectiv bilanţul contabil al societăţii. 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici 
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, 
 Ţinând seama de prevederile OMF 2032/23.12.2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului 
de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare 
a acestuia, 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), respectiv alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), ale art. 45 alin. 
(2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
Având în vedere că la estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2014 s-a ţinut cont de 
nivelul indicatorilor economico-financiari realizaţi în anul precedent, 
Având în vedere necesităţile obiective ale societăţii, pentru realizarea obiectivului de bază, supunem spre 
dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind  aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2014 al S.C.  Servicii Edilitare Paza şi Protectie Riciu S.R.L. 
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.20/2014. 
Punctul nr.4. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
În luna ianuarie s-a solicitat autorizarea constituirii, înmatricularea SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII 
EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL la registrul comerţului. Cererea noastră a fost aprobată, fiind  
îndeplinite condiţiile în conformitate cu prevederile OUG 116/2009, Legii 31/1990 republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990 republicată cu modificările şi completările 
ulterioare precum şi ale legii nr.359/2004 cu modificările şi completările ulterioare privind autorizarea 

constituirii SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL. 
Însă au fost găsită o neconcordanţă în ceea  ce priveşte capitalul social astfel că trebuie să revenim cu 
această modificare şi completare după cum urmează: Capitalul social: tip capital: privat autohton 100 %, 
capital social total: 200 RON, integral vărsat, total părţi sociale: 20 a câte 10 RON fiecare. 
Fondatori:  
1.Morariu Leontina, asociat, cu domiciliul în sat Leniş, comuna Rîciu, nr.246 A, jud.Mureş; capital social 
total: 20 RON, integral vărsat, total părţi sociale: 2 a câte 10 RON fiecare, cota de participare la beneficii: 
10 %, cota de participare la pierderi: 10 %. 
2. Comuna Rîciu, asociat, cu sediul în sat Rîciu, comuna Rîciu, str. Gheorghe Şincai, nr.58, jud. Mureş; Act 
de înfiinţare: Legea nr.2/2001, 30-1/1173; capital social total: 180 RON, integral vărsat, total părţi sociale: 
18 a câte 10 RON fiecare, cota de participare la beneficii: 90 %, cota de participare la pierderi: 90 %. 
Considerăm că proiectul de hotărâre privind privind modificarea şi completarea HCL nr. 61/ din 23 
decembrie 2014   privind  înfiinţarea   SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE 



RÎCIU“ SRL se încadrează în prevederile legale în vigoare, motiv pentru care propunem adoptarea 
acestuia în forma prezentată. 
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.21/2014. 
Punctul nr.5. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
În vederea respectării prevederilor Ordonanţei 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile şi instituţiile publice, modificată şi completată cu Legea 247/2002, pentru aprobarea 
Ordonanţei 80/2001, se  adoptă această hotărâre asupra căreia trebuie să ne aplecăm  având în vedere:  
aprobăm transmiterea fără plată a autoturismului MS 06 YRY din dotarea Primăriei comunei Rîciu, către 
S.C.  „Servicii Edilitare Paza şi Protectie Riciu“ S.R.L., autoturism care funcţionează cu benzină. 
Acest vehicul nu a fost scos din parcul auto de aceea este necesara alocarea unei cote de carburanţi 
pentru desfăşurarea activităţii şi pentru a deservi serviciile specifice S.C.  „Servicii Edilitare Paza şi 
Protectie Riciu“ S.R.L. 
Proiectul de hotărâre întruneşte cerinţele legale menţionate, fapt pentru care propunem aprobarea 
acestuia în forma prezentată. 
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.22/2014. 
Punctul nr.6. 
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 preceda 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. 
Prin adresa nr.355/5 februarie 2014 ne-am adresat Consiliului Judeţean Mureş pentru a desemna o 
persoană din cadrul instituţiei să facă parte din comisie. Însă prin adresa nr.2418/17.02.2014 ni se 
comunică că din lipsă de păersonal sunt în imposibilitatea desemnării unei persoane, astfel că apelăm la 
serviciile d-lui Popa Dorin-ing.Specialist  lucrări de drumuri apă, canal şi construcţii civile 
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.23/2014. 
Punctul nr.7. 
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). 
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  
comunelor, Bahnea, Batoş, Coroisînmartin, Gurghiu, Lunca, Mica, Păsăreni, Valea Largă, Vărgata şi 
Vânători 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.24/2014. 
Punctul nr.8. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
In conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2013 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funiciar nr.18/1991, 
Având in vedere prevederile HG nr. 1.064 /2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 



funciar nr. 18/1991, 
Luând in considerare dispoziţiile Odinului MADR si MDRAP nr. 407/ 2051/2013 pentru aprobarea 
contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al 
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, 
Având in vedere prevederile Ordinului nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea 
activităţii de imbunatatire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen  mediu şi lung, modificat 
prin Ordinul 541/210/2009, 
Pentru faptul că la nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Rîciu nu există nicio asociaţie  a 
crescătorilor de animale, considerăm că este in înteresul comunităţii ca paşunile existente la nivelul 
comunei să fie puse la dispoziţie în condiţiile legii crescătorilor de animale care solicită aceste păşuni. De 
aceea vom pune la dispoziţia acestora  păşunile proprietatea comunei Rîciu care nu au fost concesionate 
de către  crescătorii de bovine şi ovine la licitaţiile organizate de către primăria comunei Rîciu  după cum 
urmează: 
Păşuni pentru bovine 
-Păşunea Mănăstire: T- 133, 135, 140 -73,85 ha păşune+1,10 teren neproductiv 
-Păşunea Continit: T-81,82,83, P-1624, 1578, 1591, 1580, 1593, 1576,1607, 1611, 1582-24,34 ha 
păşune+3,37 teren neproductiv  
Păşuni pentru ovine 
-Păşunea Techeniş (Răzoare): T- 8, P-113, 115, 116-9,25 ha păşune 
În acest fel putem avea garanţia că păşunatul nu se va face neautorizat şi nu se vor introduce pe pajişti 
animale în afara perioadei stabilite pentru păşunat. Nu vor fi impiedicate sau întârziate lucrările 
prevăzute în planurile de exploatare, şi nu se vor introduce pe pajişti alte specii de animale decât cele 
prevăzute în parcelele respective. 
Preşedintele de şedinţă- Dacă mai doreşte cineva să intervină, vă rog.  
D-l secretar-În conformitate cu prevederile legale am organizat 2 licitaţii pentru concesionarea păşunilor 
din domeniul privat şi domeniul public al comunei. Din nefericire la aceste licitaţii nu s-au prezentat 
crescătorii de taurine din localitatea Rîciu. Sigur că fiind multe bovine trebuie să facem ceva pentru ca 
aceşti crescători să poată beneficia de păşuni pentru animale. Trebuie să stabilim o taxă  de păşunat. 
Consilier Bucur Iacob- Propunem taxa de păşunat de 25 lei pe cap de bovină. Preşedintele de şedinţă-
Dacă mai sunt şi alte propuneri ?  
Consilier Chertes Ioan-Propunem taxa de păşunat de 50 lei. 
Cine este pentru taxa de 25 lei ? 4 voturi 
Împotrivă? 9 voturi 
Abţineri?  
Cine este pentru taxa de 50 lei ? 9 voturi 
Împotrivă? 4 voturi 
Abţineri?  
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Proiectul este aprobat de 9 din cei 13 consilieri prezenţi. Cele 4 voturi împotrivă aparţin d-lor consilieri 
Bucur Iacob, Ruţa Mircea, Cioloboc Ioan şi Strete Silvia. 
Se adoptă astfel hotărârea nr.25/2014. 
Punctul nr.9. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct dau cuvântul d-lui Primar. 
Ca urmare a finalizării documentaţiei tehnico-economice în faza Studiu de fezabilitate de către 
prestatorul de servicii S.C. Eco Light Project S.R.L. – Cluj Napoca, pentru obiectivul „Reabilitarea şi 
modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Rîciu”, 
În vederea elaborării documentaţiei de atribuire a contractului de furnizare pentru punerea în aplicare a 
condiţiilor tehnico-economice prevăzute în Studiul de fezabilitate antemenţionat, 
Este necesară aprobarea de către Consiliul Local a Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-



economici pentru obiectivul „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna 
Rîciu” 

În prezent, iluminatul public din Comuna Rîciu nu respectă în totalitate normele standardizate privind 
iluminatul public CIE 30-2, CIE31 şi standardul privind iluminatul căilor de circulaţie SR 13433/1999 - 
Condiţii de  iluminat pentru căi de circulaţie destinate traficului rutier, pietonal şi/sau cicliştilor şi 
tunelurilor/pasajelor subterane rutiere, având un consum energetic depăşit din punct de vedere al 
tehnologiilor existente pe piaţă, iar starea avansată de uzură morală a corpurilor de iluminat din comună 
presupune anual un număr mare de intervenţii, generând costuri ridicate care se reflectă în facturile 
plătite furnizorului de electricitate. 

Situaţia actuală a iluminatului public în Comuna Rîciu se prezintă astfel: 

Străzile principale din comună au prevăzute un sistem de iluminat nocturn, aparatele fiind amplasate din 
doi în doi stâlpi; 

Străzile secundare şi drumurile comunale dispun de un sistem de iluminat necorespunzător fiind echipate 
cu aparate de iluminat cu vapori de mercur 

Ponderea aparatelor de iluminat din totalul stâlpilor existenţi este de 44% 

Iluminatul public stradal este realizat pe structură de stâlpi (1156 bucăţi) avînd montate 512 aparate de 
iluminat, astfel. 

-202 aparate de iluminat de tip NORIS (utilizează surse de lumină cu descărcare la înaltă presiune în 
vapori de mercur) 

-103 aparate de iluminat au lămpi cu descărcare în vapori de sodiu 

-180 aparate de iluminat au lămpi fluorescente compacte 

-27 aparate de iluminat au lămpile sparte (nefuncţionale) 

Puterea totală instalată (actuală) este de 50,54 kW. 

Structural, situaţia iluminatului public în localitatea de reşedinţă şi satele aparţinătoare se 
prezintă astfel: 

 

N
r. 
cr
t. 

Localitatea Stîlpi 
existenţi 

(buc) 

Aparate 
de 

iluminat 
existente 

(buc) 

1 Rîciu 263 144 

2 Nima Rîciului 134 34 

3 Coasta Mare 84 36 

4 Ulieş 184 89 

5 Valea Ulieşului 115 35 

6 Sînmartinu de Câmpie 174 85 

7 Valea Sînmartinului 37 8 

8 Hagău – Căciulata 165 81 

TOTAL 1156 512 

 



 

Situaţia lămpilor existente structurată pe indicatorii de putere este următoarea: 

N
r. 
cr
t. 

Putere - 
AIL 

Buc. 

1 36W 159 

2 45W 21 

3 50W 1 

4 70W 42 

5 125W 147 

6 150W 60 

7 250W 54 

8 400W 1 

9 SPARTE 27 

TOTAL 512 

Plecând de la premiza necesităţii realizării unui sistem iluminat public corespunzător standardelor impuse 
prin normative de referinţă, la data de 10.06.2013, s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 
2/10.06.2013 cu societatea comercială Eco Light Project S.R.L, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 
53, Bl. S13, sc. III, ap. 21 înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J12/ 1251/2012, Cod de identificare 
fiscală 30170422, reprezentată prin dl. Eugen Săplăcan în calitate de Administrator, având ca obiect 
realizarea de către Prestator, a documentaţiei tehnico-economice necesară pentru proiectul de investiţii 
„Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din Comuna Rîciu”, inclusiv asigurarea 
managementului proiectului, de la data semnarii contractului se servicii până la data finalizării integrale a 
proiectului, odată cu recepţia lucrărilor executate în baza documentaţiilor întocmite. 

Documentaţia a fost elaborată în următoarele etape: 

- Faza 1: Auditul sistemului de iluminat public  

- Faza 2: Studiu de fezabilitate conform HG nr. 28/2008  

- Faza 3: Proiect tehnic, detalii de execuţie, caiet de sarcini, devize de lucrări, conform 
Ordinului 863/2008 

Auditul energetic a presupus o verificare în teren (de către prestator) a situaţiei existente, fiind 
documentul premergător studiului de fezabilitate. În urma auditului energetic, prestatorul a elaborat 
studiul de fezabilitate, acesta fiind documentul în care se prezintă indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţie. 

În cadrul studiului de fezabilitate, prestatorul a propus două scenarii tehnico-economice prin care 
obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse: 

-Scenariul 1 – Reabilitarea şi modernizarea parţială a sistemului de iluminat public prin înlocuirea 
aparatelor de iluminat  existente pe stâlpii existenţi (512 buc.) cu aparate de iluminat tip LED, din care: 

o 65 de aparate de iluminat cu putere maximă de 60 W 

o 111 aparate de iluminat cu putere maximă de 30 W 

o 336 aparate de iluminat cu putere maximă de 25 W 



-Scenariul 2 – Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea aparatelor de 
iluminat  existente pe stâlpii existenţi (512 buc.) şi suplimentarea pe stâlpii existenţi cu 100 de aparate de 
iluminat tip LED, din care: 

o 65 de aparate de iluminat cu putere maximă de 60 W 

o 111 aparate de iluminat cu putere maximă de 30 W 

o 436 aparate de iluminat cu putere maximă de 25 W 

Scenariul recomandat de elaboratorul studiului de fezabilitate a fost scenariul nr. 2, întrucât se va asigura 
un sistem de iluminat modern cu eficienţă luminoasă şi energetică ridicată, cu o durată mare de viaţă 
(cca. 60.000 de ore), iar cheltuielile de întreţinere şi mentenanţă vor fi reduse. Aplicarea scenariului 2, 
crează condiţii ca ulterior, pe măsura asigurării fondurilor necesare să se monteze corpuri de iluminat de 
acelaşi tip şi pe restul infrastructurii de iluminat public din Comuna Rîciu. Ca urmare a aplicării scenariului 
2, puterea instalată va fi de 11,3kW, o scădere de 39,24 kw faţă de puterea instalată actuală, în 
condiţiile în care faţă de situaţia existentă se va suplimenta numărul corpurilor de iluminat cu 100 de 
bucăţi. 

Durata de realizare a investiţiei propriu-zise (furnizare corpuri de iluminat, demontare corpuri vechi şi 
montajul corpurilor de iluminat tip LED) este de maxim 3 luni. 

Indicatorii tehnico-economici: 

Indicatori tehnici: 612 corpuri de iluminat tip LED 

Indicatori economici: Valoarea estimată a investiţiei fără TVA = 503.122,48 lei (echivalentul a 
111.897,00 euro, cursul 1 euro = 4,4963 lei) 

Durata de realizare: 3 luni 

Durata de eşalonare a plăţilor: 60 luni (8.385,37 lei/lună) 

Sistemul de realizarea a investiţiei va fi prin achiziţie publică în condiţiile O.U.G. nr. 34/2006, iar plata se 
va efectua prin credit furnizor pe o perioadă de cinci (5) ani. 

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.26/2014. 
Punctul nr.10. 
D-l Preşedinte de şedinţă-Dau cuvântul d-lui Primar. 
Administraţia publică locală a comunei Rîciu este organizată si funcţionează conform principiului 
autonomiei locale, legalităţii, eligibilităţii si descentralizării serviciilor publice. În aceste condiţii, aparatul 
de specialitate al primarului, rezolvând treburile publice în ordinea si după principiile pe care le-a stabilit 
comunitatea si legislatia in vigoare . 
In cadrul comunei Rîciu, judetul Mureş, functia de SECRETAR este ocupata de d-l Dunca Ioan, numit in 
functie publica de conducere vacantă – prin Dispozţia nr.1 din 20.01.2011 a primarului comunei Rîciu, 
având avizul nr.870314 din 14.01.2011 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În data de 16 august 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei de 
conducere vacante de secretar al comunei Rîciu. 
Conform dispoziţiilor art.62  alin.2 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici în urma 
acestui concurs a fost transmisă de către ANFP propunerea de numire în funcţia publică de conducere 
vacantă de secretar al comunei a d-lui Dunca Ioan, candidat declarat admis în urma concursului. Prin 
dispoziţia primarului nr.480 din 18.08.2011 susnumitul a fost numit pe acest post. 
Conform fisei postului, functia publica de conducere implica atributii de coordonare a mai multor 
sectoare de activitate din cadrul institutiei, respectiv: Compartimentul agricol, Compartimentul de 



asistenta sociala, stare civilă şi relaţii cu publicul. 
In perioada 01.01.2013-31.12.2013, activitatea secretarului de prezinta astfel : 
Pe langa aceasta activitate de coordonare SECRETARUL comunei Rîciu indeplineste si alte atributii reiesite 
din fisa postului dar si din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala  si alte acte normative. 
In conformitate cu prevederile Legii nr 215/2001 privind administratia publica locala, secretarul orasului 
Riciu si-a indeplinit toate atributiile care sunt stabilite de aceasta lege, astfel : 
- a asigurat indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local si efectuarea lucrarilor de 
secretariat, a pregatit lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, a participat la toate sedintele de 
consiliu, a avizat proiectele si a contrasemnat hotararile adoptate. 
- a avizat pentru legalitate dispozitiile primarului si pe cele cu caracter normativ le-a adus la cunostinta 
publica; 
- a asigurat comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul 
local sau de primar, in termenul prevazul de lege. 
- a coordonat compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si 
asistenta sociala, precum si a celorlalte compartimente din cadrul Primariei pentru o buna desfasurare a 
activitatii acestora. 
S-a constatat ca in anul 2013 au fost emise un numar de 922  dispozitii ale primarului si au fost adoptate 
un numar de    61  hotarari ale consiliului local in 12 sedinte din care    8  ordinare si 4 extraordinare. 
Precizam ca nici una din totalul de 983 acte administrative emise, respectiv dispozitii sau hotarari, in anul 
2013, nu a fost atacate  pentru nelegalitate de catre Institutia Prefectului. Toate hotararile si dispozitiile 
fiind redactate, avizate si contrasemnate de catre secretar. 
Activitatea de stare civilă, este de asemenea unul dintre principalele atribute ale secretarului. În anul 
2013 s-a preocupat pe linia aplicării prevederilor actelor normative de referinţă dar, în egală măsură, şi ăn 
ceea ce priveşte aplicarea recomandărilor de linie care stabilesc modalităţi de lucru la nivelul primăriei. 
Din activitatea desfăşurată pe linie de stare civilă se poate constata că au fost înregistrate  931 
documente. 
Astfel că a efectuat toate aspectele referitoare la modul de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă 
(căsătoria, şi decesul) a transmis comunicările de menţiuni către locurile de drept, a actelor de identitate 
ale persoanelor decedate, a comunicărilor privind transcrierea certificatelor de naştere. 
În cursul anului 2013 au fost înregistrate  53 acte şi fapte de stare civilă, din care 2 transcrieri de naştere, 
14 acte de căsătorie şi 37 acte de deces. În baza actelor întocmite au fost eliberate 40 certificate de 
naştere, 26 certificate de căsătorie şi 40 certificate de deces. 
Totodată au fost operate pe marginea actelor de stare civilă 242  menţiuni ca urmare a modificărilor 
intervenite în statutul civil al persoanei, fiind comunicate către serviciile publice comunitare care au în 
păstrare actele de stare civilă ale persoanelor. 
În ceea ce priveşte activitatea juridica la nivelul instituţiei SECRETARUL comunei Rîciu, Dunca Ioan a  
avizat pentru legalitate actele, contractele, şi a  redactat întâmpinările depuse la instanţele de judecată a 
acţiunilor judecătoreşti. A  consiliat si a verificat juridic documentele la solicitarea tuturor 
compartimentelor din cadrul Primăriei comunei Rîciu. 
Au fost redactate si avizate pentru legalitate contractele incheiate de autoritatea locala, de concesiune, 
de închiriere, de muncă sau de furnizare produse sau servicii ; 
- au fost rezolvare cererile adresate de celelalte compartimente ale instituţiei pentru consiliere juridică si 
verificare din punctul de vedere al legalităţii pentru adrese si corespondenta interna cat si catre diferite 
institutii sau cetateni. 
- a fost rezolvată corespondenţa cu cetăţenii  
- au fost avizate din punct de vedere legal 61 proiecte de hotărâre supuse spre aprobare Consiliului Local 
al comunei Rîciu; 
- au fost avizate din punct de vedere legal 922 dispoziţii emise de Primarul comunei Rîciu. 
- a participat ca membru în activitatea echipei de implementare a proiectelor finatate din fonduri 



structurale.  
Avand în vedere activitatea complexa desfasurata de catre SECRETARUL Comunei Rîciu in anul 2013, se 
constata ca d-l Dunca Ioan a urmarit in permanenta realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi 
pentru anul 2013, s-a preocupat de cresterea eficacităţii serviciilor potrivit cerinţelor documentelor 
Sistemului de Management al Calităţii. Fata de cele de mai sus, solicit Consiliului Local sa inainteze 
propunerea privind evaluarea criteriilor de performanta ale SECRETARULUI comunei Rîciu, d-l Dunca Ioan 
pentru activitatea desfasurata pe anul 2013. 
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.27/2014. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Vasu Raul-Florin. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
 
Dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim. 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
                               Vasu Raul-Florin                                                          DUNCA IOAN 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


