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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 08.09.2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Rîciu 

Şedinţa începe la ora 15,00. 
Consiliul Local al Comunei Rîciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu 
nr. 276 din 02.09.2016, 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: Vă informez că din totalul de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, 
sunt prezenţi astăzi 11 consilieri şi anume  BELEAN ALIN-CIPRIAN, BELEAN VASILE, CHERTES 
IOAN, COZOŞ IOAN-ANDREI, COZOŞ PETRU, EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL, PUSTAI PETRU-
MIHAI, ULIEŞAN SEBASTIAN, VASU RAUL-FLORIN, VINCOVICI IULIUS-AURELIAN.  Dl Libeg Teodor 
a demisionat din funcţia de consilier local, iar consilierul local Sălăgean Iuonel lipseşte din motive 
de sănătate. 
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 08.09.2016 
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 11.   
Scopul acestei şedinţe extraordinare este de a supune atenţiei dumneavoastră un proiect care 
trebuie depus şi are termen urgent. 
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 22.08.2016, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesul verbal în forma prezentată. 
Cine este pentru?   11  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Luând în considerare faptul că mandatul preşedintelui în funcţie, respectiv domnul  Vincovici 
Iulius-Aurelian, a încetat la data de 31 august 2016, trebuie să alegem un nou preşedinte pentru 
o perioadă de 3 luni. Vă rog să faceţi propuneri: Dl consilier Chertes Ioan, îl propune pe dl Belean 
Alin Ciprian. Nu se mai fac alte propuneri, iar dl. consilier Belean Alin-Ciprian este votat de cei 10 
consilieri. 
Dau cuvântul d-lui consilier Belean Alin-Ciprian. 



D-l  Belean Alin-Ciprian - 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 a Consiliului Local Rîciu, pentru 
perioada septembrie-noiembrie  2016. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2.Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de 
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin PNDL în vederea implementării 
proiectului ”MODERNIZARE STRĂZI PRINCIPALE ÎN LOCALITATEA RÎCIU, COMUNA RÎCIU, JUDEȚUL 
MUREȘ”. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
Preşedintele de şedinţă. Supun votului dumneavoastră punctele de pe ordinea de zi. Cine este 
pentru? Cine este împotrivă ? Abţineri? Cu 11 voturi pentru este adoptată ordinea de zi. 
Punctul nr.1. 
Aş dori să dau cuvântul domnului secretar, pentru acest  punct de pe ordinea de zi. 
În baza prevederilor art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
Ţinând cont de Regulamentul de Organizare şi  funcţionare al Consiliului Local al comunei Rîciu 
H.C.L Nr.7/2016, unde la Cap.II, secţiunea I, art.9 este stabilită: “Durata mandatului preşedintelui 
de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni, perioadă în care acesta nu-şi pierde calitatea de 
consilier”.  
Luând în considerare faptul că mandatul preşedintelui în funcţie, respectiv domnul  Vincovici 
Iulius-Aurelian, a încetat la data de 31 august 2016, înaintăm spre aprobare Consiliului Local 
Rîciu prezentul proiect de hotărâre.  
Preşedintele de şedinţă. Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  10  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.20/2016. 
Punctul nr.2. 
Preşedintele de şedinţă. 
Aş dori să dau cuvântul domnului primar, pentru acest  punct de pe ordinea de zi. 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, stabileşte în sarcina autorităţilor 
administraţiei publice locale competenţe legale privind dezvoltarea economico-socială şi de 
mediu a localităţilor, realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile 
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului, a 
gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetăţenilor. În conformitate cu prevederile art.36 
alin.(4) lit”d” din Legea nr.215/2001, în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, la 
propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de 



interes local, în condiţiile legii.  
Art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, prevede că “documentaţiile 
tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în 
completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”.  
Privitor la modul de finanţare al investiţei, menţionam că documentaţia tehnico-economică a 
fost înaintată şi a primit finanţare prin Programul Naţional de dezvoltare Locală care se 
derulează în cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice, conform OUG 
nr.28/2013.  
În conformitate cu prevederile art.7 din OUG nr.28/2013, obiectivele de investiţii care pot fi 
finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele domenii specifice:  
-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de 
tratare;  
-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare si statii de epurare;  
-realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar;  
-realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor sanitare din mediul rural;  
-reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local,  
-realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podete sau punti pietonale;  
-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, 
respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifunctionale, teatre; 
 - realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi; 
 - realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pietelor publice, comerciale, targuri, oboare,;  
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive. 
Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în cadrul 
fiecărui domeniu specific prevazut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de 
aplicare ale programului. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, au fost aprobate prin 
Ordinul MDRAP nr.1851/2013. Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de 
cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se 
finanţeaza exclusiv de către beneficiari sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, 
studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, 
studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, 
taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active 
necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, 
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. Suma aferentă acestor 
cheltuieli se ridică la 90.986,39 lei din valoarea proiectului. 
Valoarea totală de 90.986,39 lei se va utiliza la asigurarea finanțării pentru următoarele categorii 
de cheltuieli conform devizului general: 
- 45.581,93 lei se vor utiliza pentru asigurarea finanțării în cadrul liniei de buget 4.1 Construcții și 
instalații (respectiv la efectuarea plăților pentru categoriile de cheltuieli neeligibile) 
- 10.516,66 lei se vor utiliza pentru asigurarea finanțării în cadrul liniei de buget 5.1 Organizare 
de șantier 
- 17.584,70 lei se vor utiliza pentru asigurarea finanțării în cadrul liniei de buget 3.6 Asistență 



tehnică (plata dirigintelui de șantier) 
- 17.303,10 lei se vor utiliza pentru asigurarea finanțării în cadrul liniei de buget 5.2 Comisioane, 
taxe, costul creditului (plata cotei de 0,5% din valoarea lucrărilor către Inspectoratul de Stat în 
Construcții). 
Preşedintele de şedinţă. Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul. 
Dl consilier Cozoş Ioan-Andrei- Vă rog să ne precizaţi care sunt străzile care fac obiectul 
proiectului. 
Dl Primar- Proiectul tehnic este efectuat pe toate străzile din Rîciu, dar proiectul a fost împărţit 
în două datorită valorii mari a acestuia. În momentul de faţă se lucrează pe următoarele străzi: 
AVRAM  IANCU, BISERCII, DÎLMEI, IULIU  MANIU, LIVIU  REBREANU, MIERLEI, MIHAI VITEAZU, 
PĂŞUNII 
TĂULUI, TINERETULUI, VASILE CONŢIU, iar străzile Horea, Cloşca şi Crişan au fost asfaltate din 
bani proveniţi de la bugetul local. 
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.21/2016. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Belean Alin-Ciprian 
Dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul, declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
                           Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
                                Belean Alin-Ciprian                                                          DUNCA IOAN 

 
 
 
 

 
  

       

 

 

 

 

 
 
 


