
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

                                                 COMUNA RÎCIU 
                                                CONSILIUL LOCAL 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 29.01.2016 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. 4 din 
22.01.2016, 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. 
Participă următorii consilieri:  Bucur Iacob, Chertes Ioan, Cozoş  A. Petru, Cozoş P Petru,  Gorea Ioan, Jude 
Vasile, 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 29.01.2016 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 13.  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 04.01.2016, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al Consiliului Local. 
Supun la vot  procesul verbal în forma prezentată. 
Cine este pentru?   13  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Dau cuvântul d-lui consilier Jude Vasile. 
D-l Jude Vasile - 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. 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2016. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren extravilan în suprafaţă de 1500 mp în 
vederea realizării proiectului ”Staţie de epurare, pentru satele Sînmartin, Leniş, Căciulata, sate 
aparţinătoare de comuna Rîciu, judeţul Mureş”. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionării unui buldoexcavator prin leasing financiar. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 



4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei  de modernizare şi extindere a  reţelei 
de canalizare ape uzate menajere în satele Rîciu, Sînmartinu de Câmpie, Leniş şi Căciulata, sate 
aparţinătoare de  comuna Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5. Proiect de hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea 
Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi 
de canalizare. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
6.Proiect de hotărâre pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 13 din 25 iulie  
2012, privind însuşirea raportului de evaluare a unui imobil aflat în domeniul privat al comunei Rîciu şi 
administrarea Consiliului Local Rîciu şi aprobarea vânzării acestuia. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
7.Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, 
proprietatea privată a comunei Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
8. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la 
sfârşitul anului 2015  a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
9. Proiect de hotarâre pentru aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea sociala a cetaţenilor 
români aparţinând minoritaţii rome din comuna Rîciu pentru perioada 2015-2020. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
10. Proiect de hotarâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între comuna Rîciu şi 
Asociaţia Ingrijire Acasă, în vederea asigurării de servicii medico-sociale pentru persoane în vârstă şi/sau 
cu handicap, dependente sau parţial dependente din comună. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
11.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Supun votului dumneavoastră punctele de pe ordinea de zi.  
Cine este pentru?  13 voturi 
Cine este împotrivă ?  
Abţineri? 
Cu  13  voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
D-l Jude Vasile-preşedinte de şedinţă-În lipsa doanmei contabile dau cuvântul dau cuvîntul donmului 
primar. 
Autoritatile administratiei publice locale au competente si responsabilitati in elaborarea si aprobarea 
bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la termenele si potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 
privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. 
In confonnitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, a Legii nr.273/2006 privind 
finantele publice locale si a Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, se elaboreaza bugetul - 
documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile. 
Bugetul pe anul 2016 a fost gândit şi planificat ţinând cont de realizările pe anul 2015  precum şi de 
sumele primite de la Ministerul de Finanţe şi Consiliul Judetean Mures şi de asemenea de veniturile din 



impozite si taxe locale la nivelul incasarilor anului 2015. 
Aceste sume le propunem la partea de venituri si cheltuieli astfel: 
Sume primite 
Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.01. : 528.000  lei 
Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.02. : 993.000  lei 
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cod 
11.02.02: 1.931.000 lei suma cu destinaţie precisă astfel: salarii învaţamânt 1.445.000 lei, cheltuieli 
materiale învaţământ 
174.000 lei indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap-294.000 lei,sume repartizate 
pentru finantarea cheltuielilor cu serviciile publice comunitare, evidenta a persoanelor, ajutor încalzire 
18.000 lei. 
Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06:-438.000 lei 
Din impozite si taxe locale preconizam a se incasa suma de 1.284.000 lei 
Suma totala la partea de venituri este : 8.874.000 lei 
În urma calculului sumelor pe care am stabilit a le încasa, am analizat modul cum repartizăm sumele pe 
cheltuieli şi vă  propun următoarele: 
La stabilirea salariilor pentru toţi angajaţii, s-au luat in calcul cheltuielile lunii decembrie 2015. 
Vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru a fi cheltuite: 
La cap 51" Autorităţi executive "propunem renovarea dispensarului uman Riciu, finalizarea lucrarilor la 
capela din cimitir, ratele pentru autoturismul Nissan Qashqai, achizitionat in anul 2013, precum si alte 
cheltuieli de functionare . 
Pentru toate acestea am propus suma de 1.603.000 lei. 
La cap 54 "alte servicii publice generale "am propus a cheltui suma de 415.000 lei din care 200.000 lei 
reprezinta cheltuieli cu  paza si SMURD, cheltuieli de intretinerea cladirii unde funcţionează serviciul de 
urgenţa si pompieri, precum si prntru functionarea serviciului de evidenta a persoanelor. 
La cap 65"Învăţamânt" am propus a se cheltui din totalul de 1.619.000 lei cheltuielile de personal 
1.445.000 lei şi 174 .000 lei cheltuieli de întreţinere şi funcţionare. 
La cap 67"Cultura si sport" propunem a se cheltui suma de 311.000 lei, din care 284.000 lei cheltuieli 
curente, 43.000 lei pt sport , 70.000 lei suma  pentru sustinerea cultelor. 
La cap 68" Ajutor social"propunem suma de 329.000 lei suma din care se vor plati asistenţii sociali 
294.000, ajutoarele de încalzire 5.000 lei si asistenta acordata persoanelor in varsta 30.000 lei. 
La cap 70 "Locuinte mediu, iluminat"  am prevăzut a cheltui  suma de 425.000 lei din care se plateşte 
iluminatul public si lucrările de automatizare a iluminatului public 255.000 lei. Asfaltare, amenajare curte 
bloc 100.000 lei, gradinita 70.000 lei 
La cap 74" propunem suma de 1.968.000 lei din care: 
Pentru gestionarea deseurilor si alte cheltuieli de igienizre a mediului suma de 78.000 lei,  la sistemul de 
canalizare am propus 55.000 lei alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare. 
Tot la acest capitol am propus suma de 1.835.000,00 lei pentru proiectul" reconstructie ecologica pe 
terenuri degradate" 
La cap. 80 "Prevenirea si combarea dezastrelor" am propus suma de 4.000 lei. 
La cap 84 "Drumuri si poduri" propunem sum de 2.200.000 lei din care 200,000 lei pentru  modernizare 
trotuare, 1.900.000 lei: strazi principale in comuna Riciu, 100.000 lei intretinere si reparatii drumuri. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 



D-l consilier Sălăgean Iuonel, întreabă care este diferenţa de impozit pe teren şi clădiri pe anul 2016, 
comparativ cu anul 2015. La această întrebare va raspunde d-na contabilă în cursul zilei de luni când îl va 
inform ape d-l consilier. 
Consilier Vincovici IUlius-Aurelian, întreabă dacă la sport şi cultură au fost cuprinse sume suficiente. 
D-l primar spune ca sumele repartizate sunt suficiente pentru desfaşurarea de activitati sportive şi pentru 
cultural in anul 2016. D-l Preşedinte de şedinţă. Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dacă nu, atunci 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.3/2016. 
Punctul nr.2. 
D-l Preşedinte de şedinţă jude Vasile -Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui Primar.  
Supunem aprobării Consiliului Local Proiectul de Hotărâre privitor la: cumpărării unui teren intravilan în suprafaţă 
de 1500 mp în vederea realizării proiectului ”Staţie de epurare, pentru satele Sînmartin, Leniş, Căciulata, sate 
aparţinătoare de comuna Rîciu, judeţul Mureş”, 
având în vedere următoarele oportunităţi: 
În Bugetul de Venituri şi Cheltuieli  al Consiliului Local pe anul 2016 vor prevăzute fonduri pentru achiziţionarea de 
teren pentru investiţii; 
Problemele existente la sistemul de canalizare conduce la necesitatea amenajării unei staţii de epurare pentru 
satele  Sînmartin, Leniş, Căciulata. 
Dezvoltarea comunei şi atragerea tinerilor către sat impune extinderea sistemelor de canalizare; 
Existenţa disponibilităţii din partea proprietarilor de terenuri din zonă pentru vânzarea terenurilor; 
Poziţia terenului respectiv este favorabil pentru construirea unei statii de epurare. 
Sistemul de canalizare din satele Sînmartin, Leniş şi Căciulata este prevăzut cu staţii de pompare printr-o conductă 
la staţia de epurare de la Rîciu. Pentru a reduce sarcinile de pompare este nevoie de o staţie de epurare în satul 
Căciulata. 
Consilier Ruţa Mircea, întreabă dacă nu ar fi mai simplu să se  monteze pompe de presiune pentru transportul 
apelor uzate în staţia de la Rîciu. D-l Primar spune că această variantă nu funcţionează în mod corespunzător 
datorită lungimii traseului. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
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.4/2016. 
Punctul nr.3. D-l Preşedinte de şedinţă Jude Vasile-Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui 
Primar.    
În baza HCL al comunei Rîciu nr. 3  din 29.01.2016 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016 şi 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, a O.U.G. 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea 337 din 17.07.2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare, având în vedere necesitatea achiziţionarea unui buldoexcavator 
nou prevăzut şi cu lamă de deszăpezire, care este necesar primăriei pentru diversele lucrări de 
întreţinere a drumurilor şi alte lucrări de infrastructură rutieră, pentru curăţarea şanţurilor şi rigolelor din 



pământ, pentru excavare, încărcare, deszăpezire şi altele,  
Pentru intretinerea si deszapezirea drumurilor publice (drumuri comunale si strazi), Primaria comunei 
Rîciu aloca anual sume importante de bani, sume care ar putea fi directionate catre rezolvarea altor 
nevoi ale comunitatii, daca ar avea in exploatarea comunei un astfel de utilaj, respectiv buldoexcavator, 
cu ajutorul caruia sa realizeze aceste actiuni.  
De asemenea unul din obiectivele fundamentale al intregii activitati desfasurate la nivelul Primariei 
comunei Rîciu vizeaza eficientizarea actiunilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta, in 
vederea mentinerii starii de normalitate a vietii locuitorilor comunei. Pentru atingerea acestui obiectiv 
este mai mult decat necesara achizitionarea unui buldoexcavator de dimensiuni medii, pentru a putea 
avea acces in spatii inguste, greu accesibile (drumuri satesti, gospodarii, etc). 
Pentru aceste considerente este necesară adoptarea unui proiect de hotărâre, având în vedere: 
- art. 36 alin. (1) litera d) coroborat cu alin.(6) litera a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Menţionăm că suma alocată pentru acest proiect provine din sumele intrate în bugetul local de la 
Romgaz şi de la Asocierea Tedagua SA & SC trust Tehnic SA ca urmare a taxelor de spargere. 
Consilier Jude Vasile-Buldoexcavatorul este un utilaj foarte important pentru comunitate. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
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.5/2016. 
Punctul nr.4. 
D-l Preşedinte de şedinţă Jude Vasile-Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui Primar. 
Obiectivul general al proiectului este îmbunatăţirea situaţiei actuale a infrastructurii din cadrul spaţiului 
rural, îmbunătăţirea condiţiilor şi a standardelor de viaţă, menţinerea şi atragerea populaţiei în spaţiul 
rural. Necesitatea şi oportunitatea realizării acestei investiţii rezultă din nevoia de a asigura premisele 
unei dezvoltări durabile ulterioare, din punct de vedere economic, urbanistic, social pentru a lăsa 
generaţiilor următoare un mediu proprice dezvoltării. Vom face eforturi pentru a găsi surse de finanţare 
pentru extinderea reţelei, astfel încât cetăţenii să beneficieze de acest serviciu. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
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.6/2016. 
Punctul nr.5. 
D-l Preşedinte de şedinţă Vincovici Iulius-Aurelian-Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui 
secretar. 
În scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a exploatării în comun a 
reţelelor aferente acestui serviciu aflate în patrimoniul public al unităţilor administrativ – teritoriale, 
precum şi realizării unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, în data de de 7 aprilie 
2008 s-a constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.  



Pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei, între aceasta în numele şi pe seama unităţilor 
administrativ – teritoriale membre şi operatorul regional S.C.”Compania Aquaserv„ S.A, s-a încheiat  în 
data de 05.03.2010 „Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare”.  
Având în vedere prevederile Legii 227/2015, cu intrare în vigoare din 1 ianuarie 2016,   respectiv art. 291, 
alin.(1), lit. „a”, alin.(2) și art. 319, alin.(20), lit. „i”, vă înaintăm spre aprobare modificarea prețurilor şi 
tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de S.C. „COMPANIA 
AQUASERV S.A.” Mecanismul privind modificarea preţurilor şi tarifelor este stipulat atât în Contractul de 
delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 22 din 05.03.2010, aprobat de 
fiecare autoritate a administrației publice locale componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”AQUA INVEST MUREȘ”, modificat și completat prin actele adiționale subsecvente ale Contractului de 
Finanţare nr. 121172/08.04.2011 încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi S.C. „COMPANIA 
AQUASERV S.A.”, modificat și completat prin Actul Adițional nr.1/2011 și ale Contractului de Credit 
nr.41175 din 18.04.2012 încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) și S.C. 
„COMPANIA AQUASERV S.A.”, modificat prin Actul Adițional nr.2 din 27.01.2015.  
Propunerea de modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de apă şi de canalizare prestate de 
operatorul regional a fost avizată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice cu Avizul nr.332036/29.12.2015. 
În acest sens, în conformitate cu art.21, alin.(1) din Statutul Asociaţiei, ficare asociat trebuie să-și 
mandateze reprezentantul în adunarea generală a Asociației, iar mandatul trebuie  acordat expres, în 
prealabil, prin hotătâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 
Conform avizului, tariful pentru populaţie inclusiv TVA începând cu data de 01.01.2016, este de 3,60 
lei/mc, pentru restul utilizatorilor preţul este de 3,30 lei/mc, iar apa potabilă produsă şi transportată în 
sistem, livrată în vederea redistribuiriii se ridică la 2,20 lei/mc. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
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.7/2016. 
Punctul nr.6. 
D-l Preşedinte de şedinţă Jude Vasile-Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui secretar. 
Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi 
completată, consiliul local  îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului comunei. 
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, modificată şi completată, Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 
este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. 
Asupra acestor bunuri statul sau unitatile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privata. 
Conform inventarului bunurilor care aparţin domeniului  PRIVAT  al comunei RÎCIU acest bun imobil a 
fost preluat prin protocolul nr.14.066/1545/1997 de la R.A.G.C.L. Mureş 
Apartamentul este amplasat în localitatea Rîciu, Strada Stadionului nr.1 ap. 4. Este din cărămidă, parchet  
lemn, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, antreu. Are instalaţie de apă, canalizare, energie electrică, gaz.  
Urmare a solicitării familiei Badea Maria, chiriaşa apartamentului în vederea cumpărării acestuia, s-a 
procedat la întocmirea unui Raport de expertiză tehnică de evaluare a apartamentului, situat în 



localitatea Rîciu,  judeţul Mureş, de către un evaluator atestat ANEVAR.  
Avansul va fi de 30 % din valoarea de vânzare stabilită prin negociere directă, la data încheierii 
antecontractului. 
Diferenţa preţului de vânzare se va achita în rate  lunare eşalonate pe o perioadă de 5 ani. 
Ratele vor fi plătite lunar, în ultima zi a fiecărei luni. 
Pentru obligaţiile neachitate în termen, se vor percepe majorări de întârziere în procent de 2 % din 
cuantumul lor calculate pentru fiecare lună începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă 
şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
În cazul neachitării a trei rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de 
drept, fără nici o altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere fiind 
decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate. 
Transferul dreptului de proprietate asupra locuinţei se produce după achitarea integrală a valorii de 
vânzare, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. 
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.8/2016. 
Punctul nr.7. D-l Preşedinte de şedinţă Jude Vasile, pentru acest subiect solicitam punctul de vedere al d-
lui secretar.  
Cadrul legal  care reglementeaza   administrarea pasunilor apartinand administratiei  locale este : 
-Legea nr. 72/2002- Legea zootehniei; 
-Ordinul   Ministrului  Agriculturii, Alimentatiei  si  Padurilor nr. 226/28.03.2003  pentru  aprobarea 
Strategiei  privind organizarea activitatii  de imbunatatire   si  exploatare a pajistilor la nivel national  pe 
termen  mediu  si lung  ,modificat  şi  completat  prin ordinal nr. 541/2009, -Legea nr.  215/2001- 
republicata-  
-Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
-Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice –priministrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea contractelor 
cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, 
oraşelor, respectival municipiilor; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 privind 
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
-Legea administratiei publice locale; 
Potrivit Legii nr. 72/2002 –Legea zootehniei  crescatorii de animale sunt persoane fizice si  juridice care 
detin  in proprietate specii  de animale  inscrise in registrul  de evidenta  agricola. Terenurile  evidentiate 
ca pajisti  apartinand Consiliilor locale se folosesc  in  exclusivitate  pentru  pasunat , faneata, cultivarea 
plantelor  de nutret in  vederea obtinerii   de masa verde, fan, seminte, constructii  zoopastorale, lucrari  



de imbunatatire funciare pentru  cresterea potentialului  de productie al pajistilor.  
Având în vedere ordinul comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 541/210/2009, strategia privind organizarea activităţii de 
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivelul naţional pe termen mediu şi lung aprobată prin Ordinul 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Administraţiei Publice nr. 
226/235/2003 s-a reglementat concesiunea păşunilor proprietatea comunei. 
Concesiunea poate fi solicitată de către asociaţiile crescătorilor de animale legal constituite, persoane 
fizice şi juridice care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-Să fie înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor , 
-Să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM/Ha., 
-Să prezinte in program de amenajment pastoral pe perioada concesiunii. 
Privind cele arătate mai sus vă rog a stabili sumele care vor fi achitate către primărie de către 
concesiunar pe hectar, având în vedere programul de amenajament păstoral şi întreţinerea păşunilor. 
Suprafaţa păşunabilă pentru care se poate face concesiunii fiind de 161,68 ha. 
Mentionez faptul  ca administrarea pajistilor comunale, orasenesti  si municipale intra in atributiile 
Consiliului local  care are obligatia de a stabili  in raspunderea  directa a primariilor executarea 
prevederilor  cuprinse in planurile anuale  de exploatare a pajistilor, ca urmare  solicit Consiliului local  
adoptarea unei   hotarari prin care sa se stabileasca  in concret  masurile necesare  pentru  administrarea 
pasunilor, a izlazului  comunal.  
Datorita  faptului ca  anual se acorda subventii de la Uniunea Europeana    ce se utilizează  exclusiv 
pentru întreţinerea  şi  ameliorarea  acestora, propun  adoptarea unei hotărâri de consiliu  care să 
cuprindă  modalităţile de exploatare a păşunilor comunale, a însuşirii  caietului de sarcini  şi  a  Studiului  
de oportunitate. Propun  ca in baza prerogativelor  atribuite de Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 
privind organizarea, administrarea şi  exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 să organizăm licitaţia pentru atribuirea păşunilor. 
Prima licitatie se organizează la sediul primăriei licitaţie în data de 09.02.2015, ora 10,00, în vederea 
atribuirii contractelor de concesiune/închiriere pentru pasunea comunei Rîciu. Pot participa la licitaţie 
crescătorii de animale din cadrul colectivităţii locale care vor depune la compartimentul funcţional din 
cadrul unităţii administrativ-teritoriale documente care atestă că animalele din speciile bovine, ovine, 
caprine şi ecvidee pentru care solicită suprafeţe de pajişti sunt înscrise în RNE. 
Persoanele interesate pot ridica caietul de sarcini şi regulamentul privind organizarea şi desfãşurarea 
licitaţiei începând cu data de 02.02.2016. Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune până la data de  
08.02.2015 orele 15,00 la registratura  primăriei comunei Rîciu. 
Dacă mai doreste cineva să intervină. 
Consilierii Vincovici Iulius Aurelian, Chertes Ioan şi Cozoş Petru, au aceeaşi propunere şi anume, pretul 
de pornire a licitatiei să fie de 250 lei/ha, iar  dacă la prima licitatie nu se desemnează un câştigător, în termen 
de 20 de zile se va organiza o nouă  licitaţie in acest caz  oferta se reduce cu cu 25 %. 

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.9/2016. 
Punctul nr.8. D-l Preşedinte de şedinţă Jude Vasile, pentru acest subiect solicitam punctul de vedere al d-



lui secretar.  
Administrarea domeniului public şi privat de interes local este una dintre problemele esenţiale ale 
patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale. 
În prezent, potrivit prevederilor art.121 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare prevede că domeniul privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele care sunt în domeniul 
public, intrate în proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege. Potrivit art.122. bunurile 
aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. 
De asemenea, referitor la domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale sunt reglementări şi în 
alte acte normative, astfel: 
- art.859, alin. (2) din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat în anul 2011 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al 
acesteia cu modificările şi completările ulterioare, domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale 
este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor 
bunuri unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privatã; 
- Potrivit art.6 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, domeniul privat comunelor este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile 
prevăzute de lege, precum şi din terenurile dezafectate, potrivit legii din domeniul public. 
Dreptul de proprietate privatã al unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat 
este supus regimului juridic de drept comun, dacã legea nu dispune altfel. 
Domeniul public al comunei Rîciu a fost aprobat de consiliul local prin Hotărârea 16/2001 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Rîciu, modificată şi 
completată prin hotărârea nr.24/2008. Deci, domeniul privat al comunei este alcătuit din bunuri mobile 
şi imobile, altele decât cele care sunt în domeniul public, intrate în proprietatea acestora prin 
modalităţile prevăzute de lege. Aceste bunuri sunt supuse inventarierii anuale. 
Prin dispoziţia 423 din data de 07.12.2015 s-a constituit comisia pentru scoaterea din funcţiune, casarea 
şi valorificarea bunurilor, constând în materiale şi materiale de natura obiectelor de inventar precum 
active fixe din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
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.10/2016. 
Punctul nr.9. D-l Preşedinte de şedinţă Jude Vasile, pentru acest subiect solicitam punctul de vedere al d-
lui secretar.  
Pentru punerea în aplicare a Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români 
aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 precum și adresei Instituției Prefectului – 
Județul Mureș este necesar întocmirea unui Plan de Acțiune  pentru îmbunătățirea situației romilor. 
Promovarea proiectului de hotarare se impune ca urmare a publicarii in M.Of. a H.G.R. nr.18/2015, act 
normativ care reglementeaza intocmirea, analiza si aprobarea Planului local de actiune privind 
incluziunea sociala a cetaţenilor  romani aparţinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020, in 



vederea cresterii participarii persoanelor de etnie roma in viata societatii sub toate formele de 
manifestare ale acesteia: economica, civica si politica, culturala, participare la educatie, reducerea 
factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere sociala. 
Planul local de actiune are ca obiective armonizarea principalelor nevoi ale comunitatilor locuite de 
cetateni apartinand minoritatii rome, sensibilizarea si implicarea institutiilor publice in problematica 
roma, promovarea de reglementari pentru o participare mai larga a romilor la actul decizional, sprijinirea 
de actiuni specifice romilor, dezvoltarea si diversificarea actiunilor privind implicarea tinerilor romi in 
viata comunitatii, crearea si dezvoltarea unor retele specific (organizarea unor centre de informare si 
consultanta pentru romi), optimizarea fluxului informational privind politicile pentru romi, sprijinirea 
initiativelor tinerilor romi, recunoasterea functiilor specifice promotoare ale organizatiilor pentru romi 
(socializare - integrare - participare), facilitarea accesului romilor la servicii publice specifice, facilitarea 
accesului la actul de cultura si cresterea consumului cultural la persoanele de etnie roma, sprijinirea si 
stimularea creativitatii culturale rome, promovarea, sustinerea si recompensarea tinerelor talente, 
sprijinirea procesului de educare si formare continua, dezvoltarea si diversificarea de programme, actiuni 
de prevenire si combaterea discriminarii, a factorilor de risc, in vederea reducerii numarului de romi 
aflati in situatie de risc: delicventi, tineri institutionalizati si postinstitutionalizati, tineri cu cerinte special 
psihice, fizice, tineri consumatori de droguri etc., prevenirea si combaterea abandonului scolar, somajului 
si delicventei juvenile. 
In conformitate cu prevederile H.G.R. nr.18/2015, fiecare membru al Grupului de lucru local va fi 
responsabil pentru implementarea masurilor din aria sa de activitate, cuprinse in Planul local de actiune. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
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.11/2016. 
Punctul nr.10. D-l Preşedinte de şedinţă Jude Vasile, pentru acest subiect solicitam punctul de vedere al 
d-lui Primar.  
Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de  populatie vulnerabilă, cu nevoi particulare, fata de care 
potrivit Legii asistenţei sociale nr.292/2011, autorităţile administraţiei publice locale au 
responsabilitatea, nu numai de a identifica şi a evalua nevoile, ci şi de a iniţia şi aplica măsuri de 
prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare sau excludere socială. 
Instituţionalizarea unei persoane vârstnice cu un anumit grad de depenednţă şi lipsită de sprijinul familiei 
constituie o măsură de protecţie social care poate fi dispusă numai în cazul în care îngrijirea la domiciliu 
nu este mai posibilă. La nivelul comunei Rîciu activitatea de prevenire sau de limitare a neglijării (şi chiar 
a abandonului) vârstnicilor se realizează de către compartimentul de asistenţă socială. Însă există 
persoane vârstnice aflate în nevoie socială din motive de sănătate, vârstă şi/sau pecuniare. Întrucât 
pentru aceste persoane, lipsite de venituri sau cu venituri modeste, fără sprijinul aparţinătorilor, accesul 
la serviciile sociale specializate acordate în regim rezidenţial este îngrădit de costurile prevăzute de 
legislaţia aplicabilă domeniului, de aceea autoritatea locală are in vedere încheierea unui contract pentru 
acordarea de servicii medico-sociale cu o  asociaţie de profil. 
În vederea asigurării accesului în mod egal şi nediscriminatoriu a persoanelor vârstnice din comună, 
expuse riscului marginalizării sau excluderii sociale, potrivit prevederilor LEGII nr. 17 din 6 martie 2000 



(*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi ale  din LEGII nr. 292 din 20 decembrie 
2011 (*actualizată*) asistenţei sociale, art.27, 92 şi 95 propun acest proiect de hotărâre, în prima fază 
pentru o perioadă de 6 luni, iar dacă funcţionează corespunzător putem prelungi contractual. 
Consilier Ulieşan-Trebuie identificate toate persoanele din comună care au într-adevăr nevoie de un 
asemenea ajutor. Din nefericire tot mai multe persoane vârstnice sunt părăsite de familii şi nu se mai 
interesează nimeni de ei. 
D-l Primar- Săptămâna trecută am avut un caz foarte interesant. Lazăr Elisabeta, la care ia ars casa în 
urmă cu 2 luni, a fost adusă de la spital de către asistentul social al spitalului şi lăsată pe hol la primărie, 
pentru că aşa este procedura. Ce poţi să faci în asemenea situaţii ? Trebuie să găseşti soluţii care ne 
convin sau nu.  
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.12/2016. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Jude Vasile. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul, declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Preşedinte de şedinţă,                                                               Secretar, 
               Jude Vasile                                                                                          DUNCA IOAN   
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


