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Încheiat astăzi, 03.01.2017 cu ocazia şedinţei extraordinare 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. 
472 din 23.12.2016, 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 03.01.2017 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, BELEAN VASILE, BORDEIANU MARIANA-MINERVA, CHERTES IOAN, COZOŞ P. PETRU, 
COZOŞ IOAN-ANDREI, EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL, PUSTAI PETRU-MIHAI, SĂLĂGEAN IUONEL, 
VASU RAUL-FLORIN şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN. Domnul consilier Ulieșan Sebastian 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 29.11.2016, 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?  
Dl secretar. 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 Belean Alin-
Ciprian, a încetat la data de 30 noiembrie 2016, deoarece în luna decembrie consiliul local nu s-a 
întrunit în şedinţă, trebuie să alegem alt președinte. Vă rog să faceți propuneri. Se fac propuneri 
pentru un nou președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni. 
Dl consilier Chertes Ioan  propune ca președinte de ședință pe dl consilier Vasu Raul-Florin. 
Nemaifiind alte propuneri dl Vasu Raul-Florin este ales președinte de ședință cu unanimitate de 
voturi. Noul președinte de ședință prezintă ordinea de zi a ședințeo și o supune spre aprobare; find 
aprobată cu 12 voturi "pentru".  



Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.1/2017. 
Dl Vasu Raul-Florin - preşedintele de şedinţă  
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 ianuarie-martie  2017. Proiect care tocmai a fost aprobat. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
2.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 31 
decembrie 2016, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2017. 
Menționez că la acest proiect de hotărâre este anunțat deja un amendament de modificare a titlului 
prin adăugarea unei noi fraze și bineânțeles a unui nou articol. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
3. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului local pe anul 2016  
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
4.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.2. 
Dl Vasu Raul-Florin -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
primar. 
Dl primar. Suma rămasă neutilizată la sfârşitul anului 2016, în contul din Trezorerie, intră conform 
legii în fondul de rulment, sumă care poate fi utilizată ulterior cu aprobarea consiliului local pentru 
acoperirea golului temporar de casă. Spre exemplificare: Plata salariilor pentru luna decembrie 
2016 se va efectua în data de 5 ianuarie 2017, dată la care nu există încasări  pentru anul în curs. 
Prin urmare în baza: 
 - art. 58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art. 36, alin.(2), lit.”b” şi alin.(4), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare solicit aprobarea unui împrumut din 
excedentul anului 2016 în sumă de 100.000 lei pentru plata salariilor pe luna decembrie 2016, plată 
care se va efectua în luna ianuarie 2017. 
Dl președinte de ședință. Cu avizul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism s-a modificat titlul acestei hotărâri care are următoarea formă 
finală: Hotărârea privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 31 decembrie 
2016, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2017, precum şi  acoperirea 
definitivă, din excedentul bugetului local pe anul 2015, a deficitului secţiunii de funcţionare în sumă 
de 23.638,09 lei la 30.12.2016.   
Pentru a ne explica despre ce este vorba il invităm pe dl secretar să ne explice despre ce este vorba. 
Bugetul Comunei Rîciu pentru anul 2016 a fost aprobat prin HCL nr.3/2016 pe cele două secţiuni, 
secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform art.26 alin (2) din Legea nr.273/2006 



privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
Potrivit OMFP nr. 2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2016 şi ţinând seama de prevederile articolului nr.58, alin (1), lit.c), din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
excedentul anual al bugetului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe cele două secţiuni, după 
efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi după 
achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se poate utiliza în baza 
Hotărârii Consiliului Local pentru acoperirea eventualului deficit la sfârşitul exerciţiului bugetar.  
Ţinând seama de cele de mai sus, propunem aprobarea acoperirii deficitului bugetar pe anul 2016, 
în sumă de 23.638,09   lei. 
Având în vedere faptul că s-a primit doar astăzi de la Trezorerie aceste sume, iar potrivit OMFP 
hotărârea trebuie adoptată până la data de 9 ianuarie nu am avea timp fizic să organizăm o altă 
ședință de consiliul local, de aceea am hotarât împreună cu comisia pentru agricultura, activitati 
economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism să venim cu un amendament si să 
modificăm titlul hotărârii care trebuie adoptată și să mai adăugăm un articol.  
Art.2.Se aprobă acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local pe anul 2015, a deficitului 
secţiunii de funcţionare în sumă de 23.638,09 lei la 30.12.2016.  
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.2/2017. 
Punctul nr.3. 
Dl Vasu Raul-Florin -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
primar. 
Potrivit legii am emis DISPOZIŢIA  Nr. 471 din data 19.12.2016 privind modificarea bugetului Unității 
Administrativ Teritoriale-Comuna Rîciu pe anul 2016, iar această dispoziție trebuie discutată în 
prima  ședința consiliului local. Faptul că în luna decembrie nu am avut organizate ședințe de 
consiliu, vin acum în fața dv cu acest proiect de hotărâre. 
Potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exercitiului bugetar consiliile locale, judeţene şi 
Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, pot aproba rectificarea bugetelor, în termen 
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca 
urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 
Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu 
excepţia termenelor din calendarul bugetar. 
Decizia nr.166728/29.11.2016  prin care ANAF aproba repartizarea  pe unitati administrativ-
teritoriale  din judetul Mures a sumelor  defalcate din TVA precum si din cota de 18,5% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,a unitatilor administrativ teritoriale din 
judetul Mures; 
Decizia nr.166967/05.12.2016 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş  prin care se 
aproba redistribuirea de sume între unitatile administrativ teritoriale din judetul Mures, 
reprezentind sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru 
finantarea cheltuielilor cu salariile,sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani stabilite 



prin lege,precum si contributiile aferente acestora; 
HCJ nr.189/12 decembrie 2016, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor 
pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate prin OUG nr.89/2016 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2016. Aceste sume se repartizează la Capitolul autorităţi publice, 
învăţământ şi transporturi şi telecomunicaţii.  
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 ? 
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.3/2017. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Vasu Raul-Florin. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Dl consilier Pustai Mihai. Am observat că iluminatul stradal nu funcționează pe toate străzile în satul 
Coasta Mare și Pîrîu Crucii.  
Dl viceprimar Ioan Chertes. În aceste sate avem o problemă tehnică cu sistemul de aprindere. Avem 
depus un proiect la Electrica pentru aprobarea instalării unui punct de aprindere. În momentul în 
care vom obține avizul, vom demara lucrările pentru instalarea unui sistem de aprindere. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar, 
              Vasu Raul-Florin                                                                           DUNCA IOAN   

  

 


