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Încheiat astăzi, 30.09.2016 cu ocazia şedinţei ordinare 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. 281 din 23.09.2016, 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 30.09.2016 
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, CHERTES IOAN, COZOŞ IOAN-ANDREI, EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL, PUSTAI PETRU-
MIHAI, SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEŞAN SEBASTIAN, VASU RAUL-FLORIN şi VINCOVICI IULIUS-
AURELIAN. De asemenea am invitat-o pe dna Bordeaianu Mariana-Minerva, care îi va lua locul 
consilierului Libeg Teodor care a demisionat. Domni consilieri COZOŞ PETRU şi Belean Vasile 
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 al sedinţei Consiliului local 
din data de 08.09.2016, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesul verbal în forma prezentată.  
Cine este pentru?   10  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Astăzi avem o şedinţă mai specială, în sensul că trebuie să validăm mandatul de consilier al dnei 
Bordeianu Mariana-Minerva primul supleant înscris pe lista de candidaţi ai PSD. 
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 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al 
comunei Rîciu al dnei  Bordeianu Mariana-Minerva, primul supleant înscris pe lista de candidaţi al 
Partidului Social Democrat şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate. 



Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
 3. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în 
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în 
Master Planul revizuit pentru sectorul de apă şi canal, referitoare la unele unități administrativ-
teritoriale ale judeţului Mureş. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
 4. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie  în Cartea Funciară  a comunei Rîciu a unor 
imobile situate în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive, 
suprafaţele de teren rezervă şi suprafeţele de teren care urmează să fie puse în posesie) pe 
proprietar comuna Rîciu, conform lucrărilor de înregistrare sistematică 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
Dl Secretar-Acest proiect a apărut ca urmare a executării lucrărilor de înregistrare sistematică, 
hotărâre care trebuie predată în cursul zilei de luni la OCPI. 
5.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 Belean Alin-Ciprian -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; 
Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr. 14/2016, s-a luat act de demisia 
consilierului local Libeg Teodor şi vacantarea mandatului de consilier local, 
În consecinţă, este necesară validarea mandatului unui nou consilier local. 
Partidul Social Democrat, a solicitat prin adresa nr.529/12.09.2016, înregistrată la instituţia 
noastră cu nr.4050/12.09.2016, iniţierea procedurilor necesare pentru ocuparea locului rămas 
vacant în Consiliul Local Rîciu, ca urmare a demisiei d-lui Libeg Teodor, de către doamna 
Bordeianu Mariana-Minerva, legitimată cu cartea de identitate seria MS nr.386450, domiciliată 
în comuna Rîciu, str.Bisericii, nr.12, jud.Mureş, deoarece doamna fost membru supleant pe 
listele PSD, la alegerile locale din 5 iunie 2016. 
Ţinând cont de prevederile ORDONANTEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
În conformitate cu prevederile art.5, art.6 alin.(1,2,3) şi art.7 alin.(1) din Legea nr. 393 din 28 
septembrie 2004, (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, şi LEGEA nr. 115 din 19 mai 
2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,  şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţă 



decizională în administraţia publică, şi cele ale Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, susţinem proiectul de hotărâre 
prezentat de Primarul comunei Rîciu. Comisia de validare studiază dosarul şi întocmeşte 
procesul verbal de validare. 
Apoi dna consilier Bordeianu Mariana-Minerva depune jurământul în faţa consiliului local. Toţi 
consilierii se ridică în picioare iar dna consilier  pune mâna pe constituiţie şi pe biblie, iar după 
ce dl secretar citeşte jurământul de credinţă, 
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Rîciu,  
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. Doamna consilier rosteşte cuvântul ”JUR”. 
De asemenea, având în vedere demisia dlui Libeg Teodor, se impune şi modificarea 
componenţei comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si  familie, 
munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport din care acesta făcea parte. 
În acest sens, propunem înlocuirea acestuia cu dna Bordeianu Mariana-Minerva, noul consilier 
local ce urmează a fi validat, comisia urmând a avea următoarea componenţă: 
PRESEDINTE COMISIE, 
Sălăgean Iuonel                                                                                    
SECRETAR COMISIE,     
Ulieşan Sebastian  
MEMBRI COMISIE,   
Belean Alin -Ciprian 
Bordeianu Mariana-Minerva 
Eşanu Neculai 
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.22/2016. 
Punctul nr.2. 
D-l Preşedinte de şedinţă Belean Alin-Ciprian -Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul dlui 
primar. 
Prin Decizia nr. 156963 din 30 august  2016 Administraţia Judeţenă a Finanţelor Publice Mureş 
aprobă repartizarea sumei de 166  mii lei pe toate u.a.t. din judeţul Mureş, reprezentând sume 
defalcate din TVA pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat, care este 
îndreptăţit să primească  diferenţe salariale pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011; 
precum şi 5 % din valoarea diferenţelor salariale pentru personalul didactic căruia până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi nu i s-au acordat diferenţele salariale şi pentru personalul 
didactic care se pensionează după data intrării în vigoare a Legii nr.85/2016;  
Aceste sume se repartizează la Capitolul 65”Învăţământ” titlul 10 ”cheltuieli de personal”  
Prin adresa nr.8189/06.09.2016, OCPI ne comunică alocarea sumei de 135.000 lei în vederea 
realizării lucrărilor de înregistrare sistematică. Aceste sume se repartizează la Cap.70 



”Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”. 
Preşedintele de şedinţă. Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.23/2016. 
Punctul nr.3. D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul dlui 
secretar.   
Ca urmare a adresei nr.2541 din 22.07.2016 înaintată de comuna Gornești și a adresei nr. 3840 
din 21.09.2016 înaintată de comuna Voivodeni pentru a pune în concordanță investițiile ce se 
realizează prin Master Plan 2014-2020, cu investițiile proprii ale comunelor realizate din 
diferite surse de finanțare este necesară armonizarea acestora din urmă cu Stategia de 
Dezvoltare a Județului Mureș în materie de apă și canalizare. 
Pentru aceasta, în data de 16.09.2016 la inițiativa conducerii Asociației împreună cu 
reprezentanții Operatorului Regional și ai primăriilor interesate s-au demarat procedurile de 
modificare ale anexelor Master Planului pentru a putea fi cuprinse toate investițiile din județul 
Mureș în materie de apă și canalizare. 
În urma discuțiilor punctuale purtate cu reprezentanții comunelor Voivodeni respectiv 
Gornești și a verificărilor efectuate împreună cu personalul de specialitate al Operatorului 
Regional, s-au concluzionat o serie de modificări tehnice la sistemele de distribuție a apei 
potabile și la cel de colectare a apei uzate. 
Modificările efectuate în Master Plan sunt următoarele : 
Localitatea Voivodeni a fost cuprinsă în Master Plan conform recensământului din 2011 având 
o populație de 1548 locuitori și cu o populație echivalenta tot de 1548 locuitori. Modificarea 
efectuată localității Voivodeni este creșterea la 2026 locuitori  echivalenți în urma Breviarului 
de calcul prezentat de Firma Hidroplast, înregistrat la SC Compania Aquaserv SA, cu numărul 
213880/12.09.2016, semnat și stampilat de către proiectant și de către primăria Voivodeni. 
Distribuție apă potabilă 
Localitatea Grindeni, aparținând de UAT Chețani, este marcată pe hartă cu sistem de 
distribuție apă potabilă existent. Modificarea efectuată este marcarea pe harta cu sistem de 
distribuție apă potabilă proiectat deoarece în prezent localitatea Grindeni nu are rețele de apă 
(7 km). 
UAT Gornești este format din localitățile Periș, Gornești, Iara de Mureș, Petrilaca de Mureș, 
Teleac, Mura Mare, Mura Mica, Ilioara si Pădureni Modificările efectuate sunt: 
-Localitatea Mura Mica se va alimenta din localitatea Mura Mare. 
-Localitatea Iara de Mureș are sistem de distribuție apă potabilă realizat 
-Alimentarea cu apă potabilă a localității Pădureni și implicit localitatea Ilioara se va face din 
localitatea Gornești 
Colectare ape uzate  
-Clusterul 72 este format din localitățile Voivodeni, Toldal si Vetca. Modificarea efectuata 
clusterului este ștergerea din tabelul cu localitățile aferente clusterului a localității Vetca 



deoarece localitatea Vetca aparține clusterului 30. 
-Clusterul 54, format din localitățile Periș, Gornești, Iara de Mureș, Petrilaca de Mureș, Teleac, 
Mura Mare, Mura Mica, Ilioara si Pădureni, Dumbrăvioara, Sângeorgiul de Pădure. Inițial a fost 
prevăzut ca apele uzate din localitățile Teleac, Petrilaca de Mureș, Mura Mare, Mura Mica, 
Ilioara și Pădureni se colectează în Iara de Mureș și de aici se transporta prin localitatea 
Gornești la stația de epurare din Sângeorgiul de Pădure. Modificările efectuate clusterului 
sunt:  
-Apele uzate din Mura Mare, Mura Mica, Teleac și Petrilaca de Mureș se racordează la rețeaua 
existentă din Periș 
-Trasarea pe harta în localitatea Iara de Mureș cu sistem de canalizare și stație de epurare 
existenta 
-Apele uzate din localitățile Ilioara și Pădureni se racordează în localitatea Gornești.  
În acest sens, în conformitate cu art.21 din Statutul Asociaţiei, ficare asociat trebuie să-și 
mandateze reprezentantul în adunarea generală a Asociației, iar mandatul trebuie acordat 
expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant 
este.  
Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 
Cine este pentru?   11  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.24/2016. 
Punctul nr.4. 
D-l Preşedinte de şedinţă Belean Alin-Ciprian-Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui 
secretar. 
Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces complex, care include în 
principal următoarele: realizarea de campanii de informare și conștientizare publică a 
cetățenilor, identificarea imobilelor și a deținătorilor, realizarea de măsurători cadastrale, 
colectarea actelor juridice de la deținători, integrarea și prelucrarea datelor și întocmirea 
documentelor cadastrale, afișarea publică a documentelor cadastrale, înregistrarea și 
soluționarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori, actualizarea 
documentelor cadastrale și deschiderea cărților funciare, în conformitate cu reglementările în 
vigoare. Finanțarea Programului național se asigură din veniturile proprii ale Agenției Naționale, 
în condițiile legii. Principalii beneficiari ai rezultatelor directe, corespunzătoare acțiunilor din 
Programul național, sunt proprietarii, posesorii ori alți deținători ai imobilelor, identificați 
potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. f) identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor și 
a altor deținători, precum și preluarea actelor în original sau în copie legalizată a acestora din 
lege”. 
Potrivit Anexei la Ordinul directorului general al ANCPI nr. 70 înscrierea provizorie este acel tip 
de înscriere în cartea funciară care produce efecte sub condiţia şi în măsura justificării ei. 
Înscrierea provizorie se efectuează numai în cazurile expres prevăzute de lege.  
Justificarea înscrierilor provizorii se face, la cerere, cu excepţia cazului în care legea prevede 
expres altfel, ori dacă aceasta este condiţionată de justificarea unei alte înscrieri provizorii, 



situaţie în care justificarea acestei din urmă înscrieri va atrage justificarea din oficiu a celeilalte 
înscrieri. 
Potrivit art. 2 (1) din Legea 7/1996, Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de 
elemente liniare stabile în timp - şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc. 
Ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr.35/2016 privind modificarea şi completarea Legii. 
Nr.7/1996 a cadastrului, în urma măsurătorilor şi a efectuării planurilor parcelare, toate 
imobilele menţionate se vor înscrie provizoriu în cartea funciară a comunei. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.25/2016. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Belean Alin-Ciprian. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Dl Primar. Intenţionăm să organizăm în data de 3 noiembrie un eveniment deosebit. 
Comemorarea a 200 de ani de la moartea lui Gheorghe Şincai. Vă rugăm să ne sprijiniţi la 
organizarea acestui mare eveniment. Să veniţi cu idei şi să faceţi invitaţii pentru ce persoane 
doriţi dvs. Sperăm ca la acest eveniment să avem şi o lansare de carte. 
Dl consilier Cozoş Ioan-Andrei. Dle Primar, o parte a părinţilor care au copii la şcoală spun că 
microbuzul nu duce elevii până la capăt de linie.  
Dl Primar- vorbeşte cu conducătorul auto la telefon în timpul acestei intervenţii iar 
conducătorul auto spune că efectuază transportul până la capăt de linie doar în zilele 
nefavorabile, iar în celelalte zile doar până la terminarea drumului asfaltat, deoarece distanţa 
până la capăt este cu cca 5oo m mai mult. 
Dl Primar- Încercăm să rezolvăm problema, dar sunt foarte multe curse de efectuat şi nu 
reuşim doar cu un microbuz. 
Dl consilier Pustai Mihai-Petru-Amenzile neachitate pentru sustragerile de lemne din pădure 
nu ar putea fi transformate în muncă în folosul comunităţii ? 
Dl secretar- Este vorba despre O.G. nr. 17/2009 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din O.G. nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor care permite inlocuirea pedepsei amenzii cu 
munca in folosul comunitatii in anumite cazuri.  Potrivit modificărilor adoptate de guvern, „în 
cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la 
rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de 
specialitate al unităţii teritorial-administrative în a cărui rază teritorială domiciliază 
contravenientul va sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, 
în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei 
activităţi în folosul comunităţii”. Din păcate însă realitatea este alta. Aceste persoane nu vor să 
efectueze această muncă. Avem destule cazuri. Am solicitat şi ajutorul poliţie în aceste cazuri şi 
tot nu am rezolvat problema. 
Dl consilier Eşanu Neculai-Am observat că nu se mai face asistenţă medicală la domiciliu, deşi 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1514/Inlocuirea_pedepsei_amenzii
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1580/Cazuri_speciale_de_pedepsire


era un contract în acest sens. 
Dl Primar- Din păcate contractul a expirat şi nu am semnat continuarea acestuia, deoarece nu 
toţi cei la care am solicitat să efecteze controale medicale au fost mulţumiţi de serviciile 
societăţii respective. Dacă am găsi 2-3 persoane dispuse să urmeze cursuri pentru acest tip de 
asistenţă atunci noi am putea să angajăm acele persoane, iar în acest fel ar fi mai uşor de 
verificat. 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Belean Alin-Ciprian. 
Dacă mai doreşte cineva să intervină ? 
 
 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar, 
              Belean Alin-Ciprian                                                                          DUNCA IOAN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


