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Încheiat astăzi, 10.10.2016 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. 292 din 05.10.2016, 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. 
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 10.10.2016 
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 12 consilieri şi anume  
BELEAN ALIN-CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA, CHERTES IOAN, COZOŞ P. PETRU, 
COZOŞ IOAN-ANDREI, EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL, PUSTAI PETRU-MIHAI, SĂLĂGEAN 
IUONEL, ULIEŞAN SEBASTIAN, VASU RAUL-FLORIN şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN. Domnul 
consilier Belean Vasile lipseşte motivat. 
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 al sedinţei Consiliului local 
din data de 30.09.2016, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesul verbal în forma prezentată.  
Cine este pentru?   12  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Dau cuvântul d-lui consilier  Belean Alin -Ciprian. 
Dl 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 pentru revocarea Hotărârii nr.28 din 15 martie 2016 privind preluarea de 
către Ocolul Silvic Tg.Mureş a suprafeţei de 0,87 ha pădure predată prin procesul verbal  din data 
de 02.12.1992,  în baza Legii nr.18/1991 comisiei locale de fond funciar şi validarea de către 
comisia judeţeana de aplicare a legii fondului funciar a unui alt amplasament moştenitorilor 
defunctei Cozoş Ana. 



 
2.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Supun votului dumneavoastră punctele de pe ordinea de zi.  
Cine este pentru?  12 voturi 
Cine este împotrivă ?  
Abţineri? 
Cu  12  voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
Dl Belean Alin-Ciprian -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar. 
Proiectul de hotarare, initiat de primarul comunei Rîciu, are la baza necesitatea adoptarii unei 
hotarari, prin care sa se revoce Hotararea Consiliului local al comunei Rîciu, nr. 28/15.03.2016  
privind preluarea de către Ocolul Silvic Tg.Mureş a suprafeţei de 0,87 ha pădure predată prin 
procesul verbal  din data de 02.12.1992,  în baza Legii nr.18/1991 comisiei locale de fond funciar 
şi validarea de către comisia judeţeana de aplicare a legii fondului funciar a unui alt amplasament 
moştenitorilor defunctei Cozoş Ana. Ca urmare a Dosarului nr.1913/102/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Mureş, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal şi adresei Instituţiei Prefectului-
Judeţul Mureş nr.13443/23.09.2016, înregistrata la instituţia noastră cu nr.4466/29.09.2016, prin 
care ne informează faptul că la data de 20.09.2016, în conformitate cu dispoziţiile art.11, alin.3 
din Legea nr.544/2004 privind contenciosul administrativ, pe rolul Tribunalului Mureş, a fost 
înregistrată acţiunea promovată  de către Prefectul Judeţului Mureş în contradictoriu cu Consiliul 
local al comunei Rîciu, prin care ne informează că a fost adoptata cu incalcarea prevederilor 
legale. 
În urma controlului de legalitate instituit de Instituţia Prefectului s-a constatat că aceasta a fost 
adoptată cu depăşirea limitelor competenţelor cu care a fost investit Consiliul Local, încălcându-se 
astfel prevederile art.36 alin. (2) lit.c), coroborat cu art.36 alin.5 din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
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.26/2016. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Belean Alin-Ciprian. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
Vă mulţumim. 
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar, 
              Belean Alin-Ciprian                                                                          DUNCA IOAN   

  


