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Încheiat astăzi, 23.03.2017 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. 67 din 17.03.2017, 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 23.03.2017 
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 8 consilieri şi anume  BELEAN 
ALIN-CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA, CHERTES IOAN, COZOŞ IOAN-ANDREI, EŞANU 
NECULAI, FLOREA DOREL, PUSTAI PETRU-MIHAI şi SĂLĂGEAN IUONEL. Lipsesc motivat domnii 
consilieri BELEAN VASILE, COZOŞ P. PETRU, ULIEȘAN SEBASTIAN, VASU RAUL-FLORIN şi 
VINCOVICI IULIUS-AURELIAN. 
Dl secretar.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 stabilit astfel: “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 dl consilier Vasu Raul-Florin nu este la această 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 Belean Alin-Ciprian, propune ca președinte de ședință pe dl consilier Chertes Ioan. 
Nemaifiind alte propuneri dl Chertes Ioan este ales președinte de ședință cu unanimitate de 
voturi.  
Proiectul este aprobat de  7 din cei  8 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.21/2017. 
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 24.02.2017, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesul verbal în forma prezentată.  
Cine este pentru?   8  voturi.  
Împotrivă?  



Abţineri?  
Dl Chertes Ioan - 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 martie-mai  2017. Proiect care tocmai a fost aprobat. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
2.Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale survenite în conţinutul anexei nr. 1 la  
HCL nr.17/24.02.2017 privind implementarea proiectului „Schimbare de destinaţie Centrală 
Termică în Grădiniţă Copii, comuna Rîciu, judeţul Mureş. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei RÎCIU. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotei de TVA de 19 % în cadrul devizului general și a 
devizelor pe obiect în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de exploatare și de acces la 
exploatațiile agricole în comunaRîciu, Jud. Mureș”. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
5.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Supun votului dumneavoastră punctele de pe ordinea de zi.  
Cine este pentru? 8 voturi 
Cine este împotrivă ?  
Abţineri? 
Cu  8  voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.2. 
Dl Chertes Ioan -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar. 
Dl secretar.  
S-a inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat de necesitatea și oportunitatea implementării 
proiectului sus-menționat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. 
Proiectul „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, comuna Rîciu, judeţul 
Mureş” presupune înfiinţarea unei grădiniţe în comuna Rîciu, situată în afara incintei şcolilor din 
comună, prin schimbarea destinaţiei unei centrale termice existente în grădiniţă de copii cu 3 
grupe.   
Printr-o regretabilă eroare s-a înscris greşit suprafaţa construită care va fi de 242,07 mp  iar 
suprafaţa desfăşurată de 242,07 mp,  în loc de suprafaţa  construită şi  desfăşurată de 230 mp. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  8  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  



Proiectul este aprobat de  8  din cei  8 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.22/2017. 
Punctul nr.3. 
Dl Chertes Ioan -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar. 
În  vederea aprobării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru investiţia "„Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, 
comuna Rîciu, judeţul Mureş” şi a necesităţii cuprinderii  clădirii şi a terenului aferent în 
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Rîciu până la data limită de 
depunere a  proiectelor, este necesară adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local în care să fie 
evidenţiate şi cuprinse în domeniul public  clădirea centralei şi terenul aferent şi transmiterea 
hotărârii către Instituţia Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate şi către Consiliul 
Judeţean în vederea  iniţierii proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi 
completarea Anexei nr. 71 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei 
Rîciu”.În cadrul proiectului „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, comuna 
Rîciu, judeţul Mureş”   se va face  după cum urmează: 
Centrala termică Rîciu, situată în Strada Vasile Conţiu nr.4, suprafaţa 219 mp nivel P, zidărie din 
cărămidă, acoperită cu plăci de beton, are o valoare de inventar de 8.827 mii lei, este înscrisă în  
Domeniul  public  al  comunei Rîciu Cf. CF nr.51057, C1 şi  
Teren intravilan –centrală termică si depozit carbune, situat în Rîciu, Strada Vasile Conţiu nr. 4,  
Suprafaţa de 1.381 mp. are o valoare de inventar de 10.466  mii lei, este înscris în  Domeniul  
public  al  comunei Rîciu Cf. CF nr. 51057. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   8  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  8  din cei  8 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.23/2017. 
Punctul nr.4. 
Dl Chertes Ioan -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar. 
Prin Hotararea Consiliului Local nr. 41  din 12 aprilie 2016  s-a aprobat Documentația de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia "MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE EXPLOATARE SI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA RICIU, 
JUD.MURES" 
Pentru a fi admise pentru evaluare, cererile de finanţare trebuie să îndeplinească punctajul 
aferent pragului de calitate lunar precizat în anunţul licitaţiei anuale de proiecte si obținut prin 
autoevaluare. 
Având in vedere  prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, modificata si 
completata; 
Avand in vedere  si prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare ; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind aprobarea Codului fiscal, publicata in 
Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, unde se menţionează că în conformiatte cu  art. 



291, alin.1 lit.b) incepand cu data de 1 ianuarie 2017 cota standard de T.V.A. scade de la 20% la 
19% prin urmare, valoarea obiectivului de investitie "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE 
EXPLOATARE SI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA RICIU, JUD.MURES", se 
modifică în censecinţă. 
INDICATORI ECONOMICI 

Total general (cu TVA) 
 
din care C+M (cu TVA): 

                4.879.851,00 lei 
                    1.090.299,00 Euro 

                 4.346.796,00 lei 
                  971.199,00 Euro 

Durata de realizare a investiţiei   12 luni. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   8  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  8  din cei  8 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.24/2017. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Chertes Ioan. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Dl Secretar- Revenim cu anunţul referitor la şedinţa ordinară care va avea loc în data de 30 martie 
2017, ora 15,00. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl consilier Eşanu Neculae. Dacă DC 142 B Valea Sînmartinului-Valea Ulieşului, poate beneficia de 
un proiect de modernizare, deoarece copiii care vin de acolo la şcoală se deplasează foarte greu. 
Dl Primar- Acel drum este pe lista noastră de priorităţi, de altfel a făcut parte dintr-un proiect de  
HCL şi anume Hotărârea   NR . 38 din 30 mai 2011 privind aprobarea preluării în administrare de 
catre  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI a obiectivului:  „Modernizare  
drumuri interioare în comuna Rîciu-judeţul Mureş-DC 142B km 0+370-7+0,25, cu lungimea de 
6655 ml şi a terenurilor aferente acestuia, situate în comuna Rîciu, judeţul Mureş din domeniul 
public al uat, pe perioada realizarii proiectului prin programul naţional de dezvoltare a 

infrastructurii”, conform -Ordonanţei de Urgenţă Nr.105/2010 pentru aprobarea 

Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, dar din păcate nu s-a mai 

pus in practică acel proiect din lipsă de finanţare. 
Dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul, 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
Vă mulţumim. 
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar, 
               CHERTES IOAN                                                                                       DUNCA IOAN   
 
 


