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Încheiat astăzi, 31.01.2017 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. 
7 din 18.01.2017, 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 31.01.2017 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, EŞANU 
NECULAI, FLOREA DOREL, PUSTAI PETRU-MIHAI, ULIEŞAN SEBASTIAN, VASU RAUL-FLORIN şi 
VINCOVICI IULIUS-AURELIAN. Lipsesc motivaţi domnii consilieri COZOŞ IOAN-ANDREI şi SĂLĂGEAN 
IUONEL. 
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 03.01.2017, 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  Vasu Raul-Florin. 
Dl Vasu Raul-Florin- 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  modificarea şi completarea anexei la Hotărârea nr. 33/29.11.2016, 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna 
Rîciu, în anul 2017. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
2.Proiect de hotarare privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza teritorială a comunei Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
3.Proiect de hotarare privind taxele pentru serviciile prestate de Serviciul Public Comunitar Local 



de Evidenţa Persoanelor Rîciu pentru anul 2017. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
4.Proiect de hotarare privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, 
proprietatea privată a comunei Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
5.Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de servicii cu privire la întocmirea 
documentaţiei de amenajament pastoral, pentru pajiştile permanente proprietatea privată a 
comunei Rîciu. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
6. Proiect de hotarare pentru aprobarea actului adiţional la contractul de prestări servicii privind 
asigurarea pazei, nr.2166/12.05.2014, aprobat prin HOTĂRÂREA NR. 37 din 26 iunie  2014. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2017. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
8. Proiect de hotarare privind împuternicirea reprezentantului comunei Rîciu în AGA, să voteze în 

favoarea  retragerii  din  calitate de asociat   a  unităţilor administrativ teritoriale: Ceuaşu de 
Cîmpie, Sînpetru de Cîmpie, Şăulia, Pogăceaua, Şincai, Sărmaşu,  Crăieşti, Miheşu de Cîmpie, Valea 
Largă, Zau de Cîmpie, Băla şi Grebenişu de Cîmpie, care constituie  SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CÂMPIA TRANSILVANĂ”  S.R.L., şi cesionarea părţilor sociale către comuna Rîciu 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
9.Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului 
”MODERNIZARE STRĂZI PRINCIPALE ÎN LOCALITATEA RÎCIU, COMUNA RÎCIU, JUDEȚUL MUREȘ” 
finanțat prin PNDL. 
Iniţiator: Primar Vasu Ioan 
10.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 Vasu Raul-Florin -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
Dunca Ioan,  secretar. Proiectul de hotărâre are ca obiect principal, reanalizarea actului 
administrativ emis  pentru intrarea în legalitate, respectiv eliminarea taxelor extrajudiciare, 
urmare a exercitării controlului de legalitate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Mureş, prin 
care se constată că s-au încălcat prevederile art.14 pct.I subpunctul 5 din OUG nr.41/2016 privind 
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, la Titlul II cu privire la taxele extrajudiciare de 
timbru prevăzute de Legea 117/1999 au fost aprobate taxe extrajudiciare la punctele 1,3,4,9,10,11 
şi 12  care sunt considerate nelegale deoarece acestea au fost abrogate, dar şi majorarea 
contravalorii taxei speciale pentru servicii de salubrizare de la 2,5 lei/persoană/lună la 5 
lei/persoană/lună. 
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.4/2017. 
Punctul nr.2. 
D-l Preşedinte de şedinţă Vasu Raul-Florin -Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul dlui Dunca 
Ioan-secretar. 
Prin Hotărârea nr.77/2015 a Consiliului Local al comunei Rîciu, s-a aprobat reorganizarea reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat ce a funcţionat începând cu data 1 
septembrie 2016 pentru ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al comunei 
Rîciu. 
Prin adresa cu nr. 1010/09.12.2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş solicită aprobarea 
reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat ce va funcţiona 
începând cu data 1 septembrie 2017 la nivelul comunei Rîciu.  
Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 alin. 
(4) pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile administraţiei 
publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, 
funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învaţământ, fară personalitate juridica - ca 
parţi ale unei unităţi de invăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator 
principal de credite, în condiţiile legii iar potrivit art. 61 alin.(2) reţeaua şcolară a unităţilor de 
învătământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei 
publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 
Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie al Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile ar. 19 alin 4 şi art. 61 alin 2 din Legea 
Educatiei Nationale nr. 1/2011 modificată şi completată,  coroborat art.36, alin. 6, lit.a pct. 1 din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările 
ulterioare propunem spre aprobare Consiliului Local :  
1.Reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Rîciu 
începând cu data de 01.09.2017 conform Anexei 1 la prezentul raport.  
2.Începînd cu data prevăzută la punctul 1, încetează efectele Hotărârii nr.77/2015 a Consiliului 
Local al comunei Rîciu, privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat  ce a funcţionat începând cu data 1 septembrie 2016. 
La nivelul comunei sunt 463 de antepreşcolari/preşcolari/elevi, 33,61 cadre didactice, 3 persoane 
cadre didactice auxiliare şi 9,25 persoane nedidactice. În anexa la prezenat hotărâre se poate 
vedea situaţia pentri anul şcolar 2016-2017. 
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  13 din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.5/2017. 
Punctul nr.3. D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul dlui Dunca 
Ioan-secretar şi coordonator al SPCLEP Rîciu. 
In temeiul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 



acte normative, dar şi a Legii nr.1/2017privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Consiliile locale adoptă 
pentru anul fiscal următor, hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor  taxelor speciale, 
inclusiv a celor prin care se aprobă modificări sau completări la acestea, precum şi hotărârile prin 
care se acordă facilităţi fiscale se publică  în monitoarele oficiale ale celorlalte unităţi administrativ-
teritoriale, acolo unde acestea se editează, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003 sau 
prin oricare alte modalităţi prevăzute de lege. 
Potrivit art.36 alin.4 lit. c, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
Consiliile locale stabilesc şi aprobă impozitele şi taxele locale. O reglementare similară se regăseşte 
în Codul fiscal care instituie taxele speciale. 
Astfel, pentru deservirea cetăţenilor activitatea de bază a serviciului de evidenţa persoanelor se 
desfăşoară în sediul instituţiei unde funcţionează un ghişeu. 
Având în vedere acest fapt, supunem aprobării nivelele de taxe pentru serviciile prestate de către 
SPCLEP Rîciu în forma prezentată prin proiectul de hotărâre. 
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  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.6/2017. 
Punctul nr.4. 
D-l Preşedinte de şedinţă Vasu Raul-Florin-Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui 
viceprimar Ioan Chertes. 
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. 
Perioada recomandată pentru concesiune prin Ordinul mai sus menţionat este de 10 ani, urmând 
ca în fiecare an până la data de întâi a lunii februarie să verifice respectarea programului de 
amenajament prezentat  şi să decidă asupra continuării contractului sau anularea acestuia, clause 
care sunt înscrise în contract.   Suprafaţa păşunabilă pentru care se poate face concesiunii fiind de 
149,03 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. 
Păşunea Techeniş (Răzoare): 9,25 ha păşune ovine 
Păşunea Mănăstire: 73,85 ha păşune bovine 
Păşunea Hegmeni: 50,03 ha păşune bovine 
Păşunea Duha: 15,90 ha păşune bovine 
Preţul de pornire a licitaţiei trebuie stabilit de dv. Anul trecut a fost de 250 lei/ha/an, dar nu au 
fost persoane interesate de aceste suprafeţe. Consilier Cozoş Petru propune 200 lei preţul de 
pornire a licitaţiei. Se supune la vot şi toţi cei prezenţi sunt de acord cu această sumă. De 
asemenea se mai propune ca cel care va concesiona să nu solicite o sumă mai mare de 200 lei 
pentru îngrijirea animalelor cetăţenilor.  
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.7/2017. 
Punctul nr.5. 
D-l Preşedinte de şedinţă Vasu Raul-Florin. Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui 
secretar. 
Legislatia din domeniul pajistilor prevede modul de gestionare a pajistilor, care se stabileste prin 
amenajamente pastorale, întocmite în concordanta cu obiectivele sociale, economice si cu 
respectarea dreptului de proprietate asupra pajistilor.  
Amenajamentul pastoral reprezinta un îndrumar de lucru adaptat conditiilor locale, pentru 
valorificarea economica si durabila a pajistilor, astfel încat sa permita mentinerea biodiversitatii, 
cresterea productivitatii, a capacitatii de regenerare a plantelor, utilizatorii avand obligatia sa 
gestioneze pajistile conform normelor tehnice prevazute în amenajament.  
Conform OUG 34/2013, amenajamentul pastoral cuprinde: actele care stau la baza dreptului de 
proprietate, inclusiv schita pajistii sau planul cadastral; determinarea suprafetei pajistii cu 
prezentarea denumirii, suprafetei, vecinatatilor si a hotarelor; descrierea situatiei geografice si 
topografice a pajistii sau a diferitelor unitati în cazul în care pajistea se compune din mai multe 
portiuni; descrierea solului pajistii; descrierea florei pajistii; calitatea pajistii; determinarea 
suprafetelor de pajiste care sunt oprite de la pasunat; perioada de pasunat; capacitatea de 
pasunat si încarcatura optima; stabilirea cailor de acces; stabilirea surselor si a locurilor de adapat; 
locurile de adapost pentru animale si oameni; împartirea pajistii pe unitati de exploatare si tarlale 
pentru diferite specii; lucrarile care se executa în fiecare an pentru întretinerea si cresterea 
fertilitatii solului; lucrarile de îmbunatatire anuala si pe termen lung; lucrarile tehnice si instalatiile 
care se utilizeaza, cu indicarea locului de amplasare.  
Contractul de servicii cu privire la întocmirea documentaţiei de amenajament pastoral, pentru 
pajiştile permanente proprietatea privată a comunei Rîciu, se va face în conformitate cu 
prevederile Legii nr.98 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice, iar cheltuielile 
aferente întocmirii Amenajamentului pastoral se vor suporta din bugetul local pe 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.8/2017. 
Punctul nr.6. 
D-l Preşedinte de şedinţă Vasu Raul-Florin. Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui 
primar. 
Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
modificată şi completată, prevede că în localităţile rurale se organizează paza comunală.  
Conform art.18 alin 1 primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi 
ale cetăţenilor şi răspunde pentru întocmirea planului de pază.  Prin Hotărârea nr.61 din 23 
decembrie 2013 s-a  înfiinţat SOCIETATEA COMERCIALĂ „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE 
RÎCIU“ SRL, care a fost licenţiată pentru acest serviciu. 
Contractul are ca obiect asigurarea pazei şi controlul accesului (intrare/ieşire) cu agenţi de pază în 
conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu un post de 
paza fix si mobil, temporar, neinarmat, compus din 2 agenti de paza pe schimb, inclusiv sâmbăta, 
duminica si zilele de sărbătoare;  
Postul functioneaza astfel: 
 - pe timp de vara :    - de la orele 22.00 la 06.00  
 - pe timp de iarna:    - de la orele 21.00 la 05.00 
Agentii de paza  au in dotare un autoturism cu care se deplaseaza pe itinerariul stabilit in 
consemnul particular. Aceştia supravegheaza atat obiectivele importante din comuna cat si 
perimetrul locuintelor particulare, in scopul identificarii eventualilor infractori, aparitiei unor 
evenimente neprevazute, a actelor teroriste, incendiilor, inundatilor , altor calamitati naturale.  
Actioneaza pentru imobilizarea infractorilor, solicitand sprijinul politiei, raporteaza orice 
eveniment primarului comunei, viceprimarului, ori altor persoane din conducerea primariei.  
Contractul a fost aprobat prin HOTĂRÂREA NR. 37 din 26 iunie  2014 privind încheierea 
contractului de prestări servicii de pază cu SC SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RICIU SRL. 
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.9/2017. 
Punctul nr.7. 
D-l Preşedinte de şedinţă Vasu Raul-Florin. Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui 
primar. 
Programul anual al achiziţiilor publice pentru 2017 a fost elaborat în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului-cadru şi a Legii nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice. 
Astfel, compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achiziţie publică, a elaborat 
programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte 
compartimente din cadrul autoritatii contractante.  



Conform Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, autorităţile contractante au obligaţia de a include în 
programul anual al achizitiilor publice totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care 
intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului. De asemenea, autorităţile contractante au 
obligaţia, atunci când stabilesc programul anual al achiziţiilor publice, de a ţine cont de:  
a) necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii;  
b) gradul de prioritate a necesitatilor prevăzute la lit. a);  
c) anticiparile cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual.  
După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi definitiva 
programul anual al achizitiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de 
atragere a altor fonduri.  
Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel putin informaţii referitoare la:  
a) obiectul contractului/acordului-cadru;  
b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);  
c) valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi în euro;  
d) procedura care urmează să fie aplicată;  
e) data estimată pentru începerea procedurii;   
f) data estimată pentru finalizarea procedurii;  
g) persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv.  
Programul achiziţiilor publice pentru anul 2017 este elaborat conform legislaţiei în vigoare şi 
propunem a fi înaintat Consiliului Local spre aprobare. 
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.10/2017. 
Punctul nr.8. 
D-l Preşedinte de şedinţă Vasu Raul-Florin. Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui 
primar. 
Prin Hotărârea nr. 60/2007, Consiliul Local al comunei Rîciu a decis constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Transilvană, cu sediul în comuna Rîciu, pentru organizarea, 
gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul serviciului de salubrizare.  
Urmare a Hotărârii nr.47/12.10.2010 comuna Rîciu a hotărât aderarea în calitatea de asociat la SC 
Câmpia Transilvană SRL. Astfel a fost înfiinţată această societate cu acordul celor 13 unitărţi 
administrative. 
Prin Hotărârea nr.1/12.08.2011 a ADI Câmpia Transilvană a fost înfiinţat Operatorul SC Câmpia 
Transilvană SRL cu sediul în comuna Rîciu, căreia ia fost delegat contractul gestiunii cu dreptul şi 
obligaţia de a presta serviciile aferente următoarelor activităţi specifice serviciului de salubrizare: 
-1a. precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipal, inclusive ale deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, pe raza de acţiune a ADI 
Câmpia Transilvană format din următoarele UAT-uri: 
Comuna Rîciu, Şincai, Pogăceaua, Crăieşti, Băla, Sînpetru de Câmpie, Şăulia, Miheşu de Câmpie, 
Valea Largă, Zau de Câmpie şi oraşul Sărmaşu.. 
-1b.sortarea deşeurilor municipale în staţia de sortare şi transfer a deşeurilor municipal colectate 
din raza teritorială a ADI, situată în comuna Pogăceaua. 



Societatea comercială astfel constituită, cu durată nelimitată de funcţionare, denumită S.C. 
Câmpia Transilvană SRL Rîciu, a fost înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J26/825/13.12.2010, atribuindu-i-se Codul Unic de Înregistrare 27802057.   
Capitalul social iniţial al S.C. Câmpia Transilvană SRL Rîciu, integral subscris şi vărsat de UAT-urile 
menţionate a fost de 6.500 lei, capital social care se divide într-un număr de 650 părţi sociale a 
câte 10 lei fiecare. 
S.C. Câmpia Transilvană SRL Rîciu, a avut activitate susţinută până la sfârşitul lunii decembrie 2016. 
Societatea a fost licenţiată de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice-ANRSC, cu licenţele nr.1673, 1674/19.09.2011, licenţe care şi-au 
încetat valabilitatea începând cu data de 18.08.2016. 
S.C. Câmpia Transilvană SRL Rîciu, a solicitat  prin adresa nr. 44/01.08.2016, către ANRSC pentru 
prelungirea licenţelor. Însă prin adresa nr. 15157/26.07.2016 Consiliul Judeţean Mureş, ne 
înştiinţează că vom fi cooptaţi în Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Mureş şi 
noul operator zonal va fi ADI Ecolect Mureş. 
De asemenea prin adresa nr.1361/2017 Consiliul Judeţean Mureş, informează membrii Asociaţiei 
ADI Ecolect că în data de 07.10.2016 a fost atribuit contractual nr.121/18920/486/07.10.2016 
privind delegarea operării şi administrării depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sînpaul şi 
efectuarea transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni, Bălăuşeri şi a 
reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul zonal Sînpaul, 
judeţul Mureş. 
Începând cu luna ianuarie 2017, activitatea societăţii se rezumă la lichidarea deşeurilor existente 
în staţia de transfer, precum şi la achitarea debitelor acumulate în timp faţă de furnizorii. Pe de 
altă parte, situaţia financiară dificilă îi determină pe salariaţii societăţii să solicite încetarea 
raporturilor de muncă. 
Situaţia dificilă a societăţii  a fost consemnată  şi în raportul de audit nr. 58/06.01.2017 al Camerei 
de Conturi Mureş, care recomandă înfiinţarea unui aparat tehnic pentru monitorizarea executării 
contractului de delegare, conform mandatului acordat asociaţiei.   
Asociatul în societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în societatea cu răspundere 
limitată se poate retrage din societate: 
a) în cazurile prevăzute în actul constitutiv; 
a^1) în cazurile prevăzute la art. 134; 
b) cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi; 
c) în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se 
poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai 
apelului. 
Dreptul de retragere poate fi exercitat, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), din Legea 
nr.31/1990, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 
Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se stabilesc prin acordul 
asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia sau, în caz de neînţelegere, de tribunal. 
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.11/2017. 
Punctul nr.9. 
D-l Preşedinte de şedinţă Vasu Raul-Florin. Pentru acest punct doresc să  dau cuvântul d-lui 
secretar. 
În vederea finalizării dosarului investiției este necesară aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici actualizați ai investiției ”Modernizare străzi principale în localitatea Rîciu, Comuna Rîciu, 
Județul Mureș” în sensul actualizării valorii aferentă lucrărilor rămase de executat la 31.12.2016 cu 
aplicarea cotei de 19 % pentru TVA, conform modificărilor Codului Fiscal începând cu 01.01.2017. 
În acest sens, noua valoare a investiției rămasă de executat și decontat este de 195.989,13 lei 
inclusiv TVA, eșalonată conform Devizului atașat la prezenta notă de fundamentare. 
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.12/2017. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Vasu Raul-Florin. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Declarăm închise lucrările ședinței. 
 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar, 
              Vasu Raul-Florin                                                                                 DUNCA IOAN   

  

 


