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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 26.08.2016 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. 262 din 
19.08.2016, 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. 
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 26.08.2016 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 10 consilieri şi anume  BELEAN ALIN-CIPRIAN, BELEAN VASILE, CHERTES 
IOAN, COZOŞ IOAN-ANDREI, , EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL, SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEŞAN SEBASTIAN, VASU 
RAUL-FLORIN şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN. Dl Libeg Teodor a demisionat din funcţia de consilier iar dnii 
consilieri COZOŞ PETRU şi PUSTAI PETRU-MIHAI lipsesc motivaţi. 
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?   10  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Dau cuvântul d-lui consilier  VINCOVICI IULIUS-AURELIAN. 
Dl VINCOVICI IULIUS-AURELIAN - 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 încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Libeg 
Teodor şi vacantarea mandatului de consilier local.  
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
 2.Proiect de hotărâre privind nominalizarea  reprezentantului comunei Rîciu în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară AQUAINVEST. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de prestări servicii pentru finanţarea în cadrul 
Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate 
de unitatea administrativ teritorială comuna Rîciu pentru sectoarele cadastrale. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
 4. Proiect de  hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local şi a  reprezentantului primarului 
în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu", în anul şcolar 2016-2017. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 



5. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 45 din  27 aprilie 2016 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2016. 
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?  10 voturi 
Cine este împotrivă ?  
Abţineri? 
Cu  10  voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
Dl VINCOVICI IULIUS-AURELIAN -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar. 
Având în vedere demisia înaintată de domnul Libeg Teodor, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei 
Rîciu, înregistrată la Consiliul Local Rîciu sub nr.3547/26.07.2016; 
 Şi următoarele considerente: 
Art. 69 din ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, prevede posibilitatea ca orice Consilier local poate demisiona 
anuntand in scris consiliul, caz în care solutionarea cererii se va face in conditiile si cu procedura stabilite potrivit 
prevederilor Statutului alesilor locali. 
Art.9, alin. (2) lit. a) şi alin. (3), art.(10) şi art.(12) din LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004 (*actualizată*) 
privind Statutul aleşilor locali, 
"Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal constituit a noului 
consiliu ales. 
Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, în următoarele cazuri": 
a) demisie; 
Art. art.(12) din LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004 (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, 
(1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), în situaţiile de încetare a mandatului înainte de 
expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă 
ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act 
de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. 
(2) Hotărârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul 
comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. 
Referatul va fi însoţit de actele justificative. Art.31. din  LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
Face precizări asupra modului în care se realizează validarea mandatelor de consiler local. 
Luând act de adresa comunei Rîciu nr. 3630/01.08.2016, înaintată Partidului Social Democrat, Organizaţia 
judeţeană Mureş, prin care aduce la cunoştinţă demisia şi solicită să se confirme propunerile pentru primul 
supleant înscris pe lista partidului. 
Faţă de aceste considerente, vă rugăm ca, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 393 din 28 septembrie 2004 
(*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, să promovaţi proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de 
drept a mandatului de consilier local a domnului Libeg Teodor şi vacantarea postului de consilier local. 
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  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.14/2016. 
Punctul nr.2. 
D-l Preşedinte de şedinţă VINCOVICI IULIUS-AURELIAN -Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul dlui secretar. 
Având în vedere faptul că în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016 s-a modificat componenţa autorităţii local al 
comunei Rîciu,  
În baza dispoziţiilor art.14  din Statutul ADI „AQUA INVEST MUREŞ” şi a  dispoziţiilor Legii nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare,  
Potrivit adresei ADI „AQUA INVEST MUREŞ”nr. 201/14.07.2016, Consiliul local Rîciu, în calitate de membru 
asociat are posibilitatea statutară să desemneze prin Hotărâre a Consiliului local reprezentant în Consiliul 
Director al ADI „AQUA INVEST MUREŞ”. 
În urma propunerilor din partea unităţilor administrativ teritoriale membre, Adunarea Generală a Asociaţiei va 
alege Consiliul Director pe o perioadă de 3 ani, potrivit prevederilor art. 22 din Statut. Autorităţile care nu 
doresc reprezentant propriu trebuie să acorde mandat special pentru primar sau alt delegat pentru exprimarea 
votului în AGA în numele şi pe seama unităţii administrativ teritoriale. 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. 
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  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.15/2016. 
Punctul nr.3. D-l Preşedinte de şedinţă Vincovici Iulius-Aurelian-Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul dlui 
secretar.   

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) a fost instituit prin intermediul 
Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi ulterior a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 294/2015, act normativ apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 309 din 6 mai. Lucrările din cadrul 
acestuia sunt desfăşurate de reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
(ANCPI) şi sunt finanţate din veniturile sale proprii, dar şi din bani europeni sau ai autorităţilor locale. 
Principalul scop al programului este, aşa cum reiese din legea amintită, înregistrarea gratuită a tuturor 
imobilelor din ţară, până în anul 2023, în sistemul de cadastru şi carte funciară: "Se instituie Programul 
naţional de cadastru şi carte funciară în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară, realizării planului cadastral al imobilelor şi deschiderii cărţilor funciare la 
nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale". Mai exact, înregistrarea gratuită include 
toate terenurile şi clădirile, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice. 
"În cadrul PNCCF, proprietarul/ posesorul/ deţinătorul imobilului este beneficiarul, dar nu este cel care 
iniţiază efectuarea cadastrului. O persoană fizică/juridică poate beneficia de înregistrarea gratuită a 
imobilului/imobilelor pe care le deţine, în cadrul PNCCF, în momentul în care încep lucrările de 
cadastru sistematic în UAT-ul (unitatea administrativ-teritorială  pe raza căruia se află 
imobilul/imobilele. Pe măsură ce o UAT e inclusă în PNCCF, au loc acţiuni de informare a locuitorilor. 
Acestea sunt realizate cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale", explică reprezentanţii 
Agenţiei. 
Aşa cum se arată în Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, primarii localităţilor în care se fac 
cadastrări trebuie să informeze deţinătorii de imobile (prin afişare sau prin alte mijloace de publicitate) 

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40534/HG-nr-294-2015-aprobarea-Programului-national-de-cadastru-si-carte-funciara-2015-2023.html
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40534/HG-nr-294-2015-aprobarea-Programului-national-de-cadastru-si-carte-funciara-2015-2023.html


că sunt obligaţi: 
-să permită accesul specialiştilor să execute măsurătorile; 
-să prezinte actele juridice referitoare la imobile; 
-să identifice limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate; 
-să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a documentelor tehnice 
cadastrale. 

În situaţia în care cetăţenii nu pot sau nu vor să coopereze cu autorităţile, identificarea limitelor 
imobilelor se face în lipsa acestora. Mai precis, specialiştii află de la primărie toate informaţiile 
necesare pentru lucrările de cadastrare. 
Etapele înregistrării imobilelor şi selectarea localităţilor cu prioritate 
Înregistrarea imobilelor, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 294/2015, este făcută în mai multe etape, 
după cum urmează: 
-realizarea de campanii de informare şi conştientizare publică a cetăţenilor; 
-identificarea imobilelor şi a deţinătorilor; 
-realizarea de măsurători cadastrale; 
-colectarea actelor juridice de la deţinători; 
-integrarea şi prelucrarea datelor şi întocmirea documentelor cadastrale; 
-afişarea publică a documentelor cadastrale; 
-înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori; 
-actualizarea documentelor cadastrale; 
-deschiderea cărţilor funciare. 

Activităţile din cadrul programului naţional de cadastrare sunt făcute în baza unui plan anual de 
acţiuni, în limita fondurilor aprobate. Iar anumite unităţi administrativ-teritoriale sunt incluse în PNCCF 
cu prioritate, printre care şi comuna Rîciu. Suma alocată este de 135.000 lei. Împreună cu 
reprezentanţii OCPI, vom stabili sectoarele cadastrale apoi vom proceda la acţiunea de înregistrare pe 
SEAP a caietului de sarcini sau se va face achiziţie directă. 
Dl consilier Eşanu-Ar trebui să se organizeze şedinţe pe sate pentru ca oamenii să ştie despre ce este vorba. 
Dl secretar- Am precizat că trebuie să se realizeze campanii de informare şi conştientizare publică a cetăţenilor. 
Dl Primar-Este o lucrare foarte grea, dar necesară. 
Dl Preşedinte. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  10  din cei  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.16/2016. 
Punctul nr.4. 
D-l Preşedinte de şedinţă Vincovici Iulius-Aurelian-Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui secretar. 
Prin Ordinul nr. 5115 din  15 decembrie 2014, se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar. 
La art.1, se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Potrivit art. 19 Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. Consiliul de 
administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format dintr-un număr impar, de 9 membri. 
Consiliul de administraţie cu structura minimă de 9 membri are următoarea componenţă:  



dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului 
local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din cota 
aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. 
Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. 
Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a 
două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie 
este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 
Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: 
    a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ; 
    b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ; 
    c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral; 
    d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi; 
    f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal 
nedidactic; 
    g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral; 
    h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii; 
    i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; 
    j) aprobă orarul unităţii de învăţământ; 
    k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director; 
    l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Ca urmare a celor mai sus prezentate, a încetării mandatelor consilierilor aleși în perioada 2012 – 2016 
și a H.C.L.  Rîciu Nr. 2  din data de 28.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai 
comunei Rîciu aleși în data de 05.06.2016, supun spre aprobare Consiliului Local al al comunei Rîciu 
prezentul proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliul de 
administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Rîciu. 
Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl Chertes Ioan îl propune pe dl consilier Cozoş Petru, iar dl Sălăgean Iuonel pe dl consilier Belean Alin-Ciprian. 
Nemai fiind alte propuneri se supune la vot. Cu 10 voturi pentru cei nominalizaţi sunt aleşi reprezentanţi în 
Consiliul de Administraţie al şcolii. Dl primar doreşte să facă parte de asemenea  din consiliul de administraţie. 
Dl Secretar- Legea 1/2011 a fost modificată şi completată prin OUG 49/2014, astfel că şi primarii pot să facă 
parte din CA. 
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  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.17/2016. 
Punctul nr.5. 
D-l Preşedinte de şedinţă Vincovici Iulius-Aurelian-Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui primar. 

Bugetul de venituri si cheltuieli este previziunea veniturilor si a cheltuielilor. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Riciu pentru anul 2016, s-a intocmit   pe baza situaţiei 
financiare înregistrate  în perioada anterioară precum  si a obiectivelor propuse a se realiza in anul 
2016.  
Pe parcursul anului, in timpul executiei bugetare pot aparea modificari in bugetul de venituri si 
cheltuieli al unei institutii publice, aceasta situatie ducand la rectificarea bugetului in masura 



posibilitatilor existente. 
Avand in vedere art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare, potrivit caruia "pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot 
aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite." 
In urma analizei situatiilor financiare aferente trimestrului al II-lea, s-a constatat  ca au intervenit 
situatii care genereaza si impun o rectificare bugetara. Se propune o reasezare a sumelor pe capitole si 
in cadrul capitolelor pe subcapitole, articole si alineate, care sa raspunda situatiilor specifice 
intervenite in derularea bugetului pe perioada celor 7 luni din anul 2016 si a obiectivelor ce urmeaza a 
fi indeplinite pana la sfarsitul anului 2016. 
Fata de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2016 conform tabelului anexat. 

 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl Cozoş Ioan-Andrei. Aş dori o situaţie mai detaliată a acestei rectificări. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   9  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? 1 vot 
Proiectul este aprobat de  9  din cei  10 consilieri prezenţi. Dl consilier Cozoş Ioan-Andrei se abţine de la vot. Se 
adoptă astfel hotărârea nr.18/2016. 
Punctul nr.6. 
D-l Preşedinte de şedinţă Vincovici Iulius-Aurelian-Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul dlui secretar. 
In temeiul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Consiliile locale adoptă pentru 
anul fiscal următor, hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor  taxelor speciale, inclusiv a celor 
prin care se aprobă modificări sau completări la acestea, precum şi hotărârile prin care se acordă 
facilităţi fiscale se publică  în monitoarele oficiale ale celorlalte unităţi administrativ-teritoriale, acolo 
unde acestea se editează, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003 sau prin oricare alte 
modalităţi prevăzute de lege. 
Potrivit art.36 alin.4 lit. c, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Consiliile locale 
stabilesc şi aprobă impozitele şi taxele locale. O reglementare similară se regăseşte în Codul fiscal care instituie 
taxele speciale. 
Astfel, pentru deservirea cetăţenilor activitatea de bază a serviciului de evidenţa persoanelor se desfăşoară în 
sediul instituţiei unde funcţionează un ghişeu. 
Având în vedere acest fapt, supunem aprobării nivelele de taxe pentru serviciile prestate de către SPCLEP Rîciu 
în forma prezentată prin proiectul de hotărâre. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  10  din cei  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.19/2016. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Vincovici Iulius-Aurelian. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Dl consilier Belean Vasile- Aş dori ca şedinţele consiliului local să înceapă la ora 15,00 deoarece mulţi dintre noi 



avem probleme de serviciu şi nu putem ajunge al ora 13,00. 
Toţi cei prezenţi sunt de acord cu ora 15,00. 
Preşedintele de şedinţă, consilier- Vincovici Iulius-Aurelian. 
Vă mulţumim. 
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar, 
       VINCOVICI IULIUS-AURELIAN                                                               DUNCA IOAN   

  


