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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 06. 01.2014 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei 
Rîciu 

Şedinţa începe la ora 9,00. 
Consiliul Local al Comunei Rîciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu 
nr. 914 din 31.01.2014, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.39 alin.(2) 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 06. 01.2014 
a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Rîciu. Vă informez că din 
totalul de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 13.  
După cum ştiţi mandatul de preşedinte de şedinţă a domnului Cioloboc Ioan s-a încheiat. Vă rog 
să faceţi propuneri pentru a desemna preşedintele de şedinţă pentru următoarele 3 luni. 
Prima propunere vine din partea d-lui consilier Chertes Ioan, care îl propune pe d-l Vasu Raul-
Florin. Se supune la vot propunerea. În urma votului d-l Vasu Raul-Florin întruneşte 12 voturi. Se 
adoptă hotărârea nr.1/2014. 
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 23.12.2013, 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 alegerea preşedintelui de şedinţă. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 31 
decembrie 2013, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2014. 
3. 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 doamnei Rîcean Maria-
consilier contabilitate pentru a prezenta detaliile acestui proiect. 
D-na Rîcean Maria- Potrivit  prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr.276/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, “Excedentul anual al bugetului local 
rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor 
in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat) si a transferurilor din bugetul 
de stat sau din alte bugete, precum si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul 
financiar urmator si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:  
   a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;  
   b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si 
cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului rezultat 
in urma aplicarii prevederilor lit. a);  
   c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si 
dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar”. 
Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local Rîciu, 
conform proiectului de hotărâre iniţiat de primar, prin care să se aprobe utilizarea excedentului 
bugetar al Comunei Rîciu din anul 2013, în sumă de 37.000 lei, pentru acoperirea pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2014. 
D-l Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă- dacă mai doreşte cineva să intervină.  
D-l Manoilă Ioan- comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea 
teritoriului si urbanism a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. 
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.2/2014. 
Punctul nr.3. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Vasu Raul-Florin.  
Dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
 



Vă mulţumim. 
 
 
 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
                               Vasu Raul-Florin                                                          DUNCA IOAN 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


