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Încheiat astăzi, 30.03.2017 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. 68 din 22.02.2017, 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 30.03.2017 
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 11 consilieri şi anume  BELEAN ALIN-
CIPRIAN, BELEAN VASILE, BORDEIANU MARIANA-MINERVA, CHERTES IOAN, COZOŞ PETRU, 
FLOREA DOREL, PUSTAI PETRU-MIHAI, SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEŞAN SEBASTIAN, VASU RAUL-
FLORIN şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN. Lipsesc motivaţi domnii consilieri COZOŞ IOAN-ANDREI şi 
EŞANU NECULAI. 
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 23.03.2017, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesul verbal în forma prezentată.  
Cine este pentru?   11  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Dau cuvântul d-lui consilier  CHERTES IOAN. 
Dl CHERTES IOAN- 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 aprobarea bugetului local al comunei Rîciu şi a  angajamentelor 
legale pe anul 2017. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale: oraşul 



Sîngeorgiu de Pădure şi comuna Ibăneşti din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA 
INVEST MUREŞ". 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 
2017, ce vor fi  executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
4.Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2017. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de pregatire în domeniul situaţiilor de urgenţă 
pe anul 2017. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
6.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Supun votului dumneavoastră punctele de pe ordinea de zi.  
Cine este pentru?  11 voturi 
Cine este împotrivă ?  
Abţineri? 
Cu  11  voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
Dl CHERTES IOAN -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
Primar şi dnei contabile.  
La nivelul comunei Rîciu se elaboreaza, aproba, executa şi raportează urmatoarele categorii de 
bugete: 
1. bugetul local; 
2. bugetul activitatilor finantate din venituri proprii (invatamant, piata si pasune); 
La elaborarea bugetelor comunei Rîciu pentm anul 2016  s-au avut in vedere: 
Prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali; 
Cadrul fiscal bugetar cu prognozele bugetare si politica fiscal bugetara, precum si cadrul de 
cheltuieli pe termen mediu; 
Politicile si strategiile locale precum si prioritatile stabilite in formularea propunerilor de buget; 
Programe de dezvoltare economica, sociala, culturala si educativa in concordanta cu politicile de 
dezvoltare la nivel judetean. 
Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind bugetul de 
venituri si cheltuieli pentru bugetul local. 
Dna contabilă: 
Bugetul pe anul 2017 a fost gândit şi planificat ţinând cont de realizările pe anul 2016, de sumele 
primite de la Ministerul de Finanţe şi Consiliul Judetean Mures, de veniturile din impozite si taxe 
locale la nivelul incasarilor anului 2016. De asemenea s-au avut in vedere investitiile propuse a se 
realiza in anul 2017.  
Aceste sume le propunem la partea de venituri astfel:     
Sume primite        



-Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.01. : 564.000  lei    
-Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.04. : 1.255.000  lei   
-Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cod 
11.02.02 :2.355.000 lei suma, cu destinaţie precisă astfel: 
- salarii învaţamânt 1.686.000 lei, 
-cheltuieli materiale învaţământ 168.000 lei;  
-indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap  468.000 lei, 
-sume repartizate pentru finantarea cheltuirlilor cu serviciile publice comunitare de evidenta a 
persoanelor 12.000 lei; 
-tichete sociale 11.000 lei; 
-ajutor pt. incalzirea locuintei 9.000 lei.       
-Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06: 562.000 lei     
-Din impozite si taxe locale preconizam a se incasa suma de 1.442.000 lei   
-Din fonduri europene si guvernamentale, in baza contractelor de finantare incheiate, se prevede 
a se realiza suma de 4.185.000 lei astfel: 
-renovare,modernizare Casa de Cultura Vasile Contiu 2.187.000 lei;        
-modernizare, asfaltare strazi 140.000 lei; 
-reconstructie ecologica 1.723.000 lei; 
-cadastru si carte funciara 135.000 lei;      
Suma totala la partea de venituri este : 10.379.000 lei     
 În urma calculului sumelor pe care am stabilit a le încasa, am analizat modul cum repartizăm 
sumele pe cheltuieli. La stabilirea salariilor pentru toţi angajaţi, s-au luat in calcul cheltuielile lunii 
februarie 2017.     
La partea de cheltuieli vă  propun următoarele:      
Vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru care au fost alocate 
sume.        
La cap 51" Autorităţi executive " am propus suma de 1.371.000 lei: 
- cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor 773.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii 
cladiri, auto, utilaje, echipamente de calcul, xerox, rechizite, servicii prestate de terti, deplasari, 
pregatire profesionala, etc) 488.000 lei 
- finalizarea renovarii dispensarului uman Riciu 80.000 lei; 
- finalizarea lucrarilor la capela din cimitir 30.000 lei;      
La cap 54 "alte servicii publice generale "am propus a cheltui suma de 418.000 lei din care: 
 -cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor, pt. serviciul de evidenta a 
persoanei, 64.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii 
cladiri, auto, utilaje, echipamente, rechizite, servicii prestate de terti, deplasari, pregatire 
profesionala, etc) 71.000 lei; 
- cheltuieli cu serviciul de paza 113.000 lei;   
-contributie  SMURD 170.000 lei.       
La cap 65"Învăţamânt" am propus a se cheltuie din totalul de 1.872.000 lei  



- cheltuielile de personal 1.686.000 lei;        
- cheltuieli de întreţinere şi funcţionare 174 .000 lei; 
- tichete sociale 12.000 lei.      
La cap 67"Cultura si sport" propunem a se cheltui suma de 2.842.000 lei, din care:  
- cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii 
cladiri, servicii prestate de terti, deplasari, etc) 169.000 lei     
- pt sport 26.000 lei 
- sustinerea cultelor 100.000 lei; 
- pt. finalizarea investitiei 'Sala de evenimente Coasta Mare" 30.000 lei;   
- reabilitarea si modernizarea Casei de Cultura "Vasile Contiu din Riciu" 2.517.000 lei.  
La cap 68" Ajutor social"propunem suma de 477.000 lei : 
- asistenţii sociali 468.000; 
- ajutoarele de încalzire 9.000 lei .       
La cap 70 "Locuinte mediu, iluminat"  am prevăzut a cheltui  suma de 620.000 lei din care se 
platesc: 
-  iluminatul public  76.000 lei; 
- lucrari de inregistrare sistematica 135.000 lei; 
- Asfaltare, amenajare curte bloc 70.000 lei;       
- cheltuieli pt. implementarea proiectului: Schimbare destinatie centrala termica in gradiniţa 
pentru copii" 70.000 lei; 
- rate reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat public" 105.000 lei; 
- "Constructie capela mortuara in Sinmartinul de Cimpie" 30.000 lei;  
- reactualizare PUG 134.000 lei.      
La cap 74" propunem suma de 2.148.000 lei dincare:     
- gestionarea deseurilor si alte cheltuieli de igienizre a mediului  104.000 lei; 
- reproiectarea si punerea in functiune a sistemul de canalizare 180.000 lei; 
-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 29.000 lei;    
-"reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate" 1.835.000 lei   
La cap. 80 "Prevenirea si combarea dezastrelor" am propus suma de 4.000 lei  
La cap 84 "Drumuri si poduri" propunem sum de 627.000 lei din care: 
- modernizare trotuare 200.000 lei;       
- asfaltare strazi principale in comuna Riciu 200.000 lei ; 
- implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii de exploatatie agricola" 80.000 lei;  
- intretinere si reparatii drumuri 147.000 lei.   
Dacă mai doreşte cineva să intervină, dacă nu atunci, 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.25/2017. 
Punctul nr.2. 



D-l Preşedinte de şedinţă Chertes Ioan -Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul dlui Dunca 
Ioan-secretar. 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, constituită în data de 7 aprilie 
2008 în scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi 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, numără în prezent 92 de membrii.  
Asociaţia exercită, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, 
competenţele şi prerogativele, drepturile şi obligaţiile acestora în temeiul mandatului acordat. 
Comuna Ibăneşti şi orașul Sîngeorgiu de Pădure membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ AQUA INVEST MUREŞ ” au aprobat  delegarea gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare. Ulterior consiliile locale ale celor două unităţi administrativ-
teritoriale au adoptat hotărârile nr.46 din 31.08.2011 pentru comuna Ibănești, respectiv nr. 7 din 
28.01.2016 pentru orașul Sîngeorgiu de Pădure, prin care au aprobat retragerea din Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREŞ”.  
Menționăm că la nivelul consiliului local al comunei Ibănești funcționează un serviciu public de 
alimentare cu apă și canalizare motiv pentru care nu mai este necesară delegarea gestiunii către 
un operator regional. 
În ceea ce priveşte retragerea din Asociație a orașului Sîngeorgiu de Pădure, aceasta este 
susținută de faptul că localitatea este alimentată de la o sursă de apă din orașul Sovata, iar 
rețeaua de apă este administrată de un operator privat din această localitate.  
Conform Statutului Asociației, calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din 
Asociație. Adunarea Generală a Asociației se pronunță cu privire la activitatea proprie, respectiv, 
aprobă primirea de noi membri și retragerea/excluderea unor membri. 
 În acest sens, în conformitate cu art.21, alin.(1) din Statutul Asociaţiei, fiecare 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. Dacă mai intervine cineva ? 
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.26/2017. 
Punctul nr.3. D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul dlui Dunca 
Ioan-secretar.  
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in art. 6, alin.7 din Legea nr. 416/2001 - Legea  
privind venitul minim garantat, cu modificarile si  completarile ulterioare, care precizeaza faptul 
ca primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru 
repartizarea orelor de munca, sa tina evidenta acestor ore si sa asigure instructajul privind 
tehnica securitatii in munca;  
Planul de actiuni sau lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local. In 



functie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere, planul de actiuni sau lucrari de 
interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului tot prin hotararea consiliului local.  
Planul de actiuni sau lucrari de interes local, lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum 
si persoanele ce urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local va fi transmis agentiilor 
pentru prestatii sociale judetene si afisat la sediul primariei.  
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, una din persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor 
social, are obligatia de a presta lunar, actiuni sau lucrari de interes local.  
Prin persoana apta de munca se intelege persoana care indeplineste urmatoarele conditii:  
-are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;  
-nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege;  
-are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru 
prestarea unei munci.  
La Primaria comunei Rîciu beneficiaza de Legea nr.416/2001 – privind venitul minim garantat, un 
numar de 21 familii sau persoane singure.  Din cele  21 de familii beneficiare de ajutor social  10 
persoane sunt apte de munca si efectueaza ore, 5  facand exceptie de a presta lunar ore de 
munca asigurand cresterea si ingrijirea copiilor in varsta de pana la 7 ani sau au varsta de 
pensionare. 
Numarul orelor de munca se stabileste in functie de cuantumul ajutorului social.  
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.27/2017. 
Punctul nr.4. 
D-l Preşedinte de şedinţă Chertes Ioan-Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui secretar. 
Având în vedere: 
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 Hotarârii nr. 78/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 
1.064/2013; 
Prevederile Legii nr. 16 din 29 februarie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa 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, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură; 
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; 
Pentru faptul că la nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Rîciu nu există nicio asociaţie  
a crescătorilor de animale, considerăm că este in înteresul comunităţii ca paşunile existente la 
nivelul comunei să fie puse la dispoziţie în condiţiile legii crescătorilor de animale care solicită 
aceste păşuni. De aceea vom pune la dispoziţia acestora  păşunile proprietatea comunei Rîciu 
care nu au fost concesionate de către  crescătorii de bovine şi ovine la licitaţiile organizate de 
către primăria comunei Rîciu  după cum urmează: 
Păşuni pentru bovine 
Păşunea Techeniş (Răzoare): 9,25 ha păşune ovine 
Păşunea Mănăstire: 73,85 ha păşune bovine 
Păşunea Hegmeni: 50,03 ha păşune bovine 
Păşunea Cetegău: 36 ha păşune pentru ovine (doar până la continuarea proiectului de 
împădurire). 
În acest fel putem avea garanţia că păşunatul nu se va face neautorizat şi nu se vor introduce pe 
pajişti animale în afara perioadei stabilite pentru păşunat. Nu vor fi impiedicate sau întârziate 
lucrările prevăzute în planurile de exploatare, şi nu se vor introduce pe pajişti alte specii de 
animale decât cele prevăzute în parcelele respective. 
Pentru păşunea de ovine se propune taxa de 4500 lei cu condiţia ca această păşune să fie 
împărţită în două la cei doi solicitanţi, iar în momentul în care vor începe lucrările de împădurile 
aceştia vor pleca de pe această păşune cu oile. 
În acest sens propunem consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre. 
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.28/2017. 
Punctul nr.5. 
D-l Preşedinte de şedinţă Chertes Ioan. Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui secretar. 
Potrivit prevederilor art.25, lit.b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, 
„Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, 
oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti aprobă planurile 



anuale şi de perspectivă pentru prevenirea şi gestionărea situaţiilor de urgenţă". 
Ţinând cont de necesitatea întocmirii Planului Naţional care stabileşte necesarul potenţialului 
uman, resurselor materiale şi financiare ce pot fi utilizate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor 
de urgenţă, supunem aprobării Consiliului Local al comunei Rîciu, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2017. 
Componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, organele centrale şi 
organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniu şi funcţii de sprijin repartizate potrivit 
H.G. nr. 2288/2004, prevăd anual, în bugetele proprii, fonduri pentru asigurarea resurselor 
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă. 
Scopul acestora este de a veni în sprijinul Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, al tuturor 
instituţiilor şi organismelor implicate în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de 
situaţii de urgenţă, pentru asigurarea protecţiei populaţiei, mediului şi a bunurilor materiale din 
comuna Rîciu. 
Precizăm că aceste planuri vor contribui la întocmirea Planului Naţional care stabileşte necesarul 
potenţialului uman, resurselor materiale şi financiare ce pot fi utilizate în prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă.  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2017. 
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.29/2017. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Chertes Ioan. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Dna consilier Bordeianu Maria-Minerva. Este o întrebare pentru dl Primar. Consideraţi că ar fi o 
problemă dacă bugetul şcolii ar fi dat imediat după aprobare să fie administrat de conducerea 
şcolii ?  Nu cred că ar fi o problemă foarte mare, dar ce ne facem dacă prin luna septembrie suma 
alocată pentru buget pentru un an de zile s-a cheltuit. Sigur, eu sunt de acord, trebuie doar să 
iniţiaţi un proiect de hotărâre, dar în condiţiile în care noi plătim facturile de gaz şi energie 
electrică din lunile noiembrie şi decembrie din utilizarea excedentului anual al bugetului local, 
rezultat la 31 decembrie, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ar fi mai greu pentru 
şcoală, pentru că ştiu cum se întâmplă acolo. Vă asigur că în septembrie nu ar mai fi bani în 
bugetul şcolii.  
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Nu doreşte nimeni. 
Declarăm închise lucrările ședinței. 
Vă mulţumim. 
       Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar, 
              Chertes Ioan                                                                                 DUNCA IOAN   


