
 

 
 
 

ROMANIA 
JUDEŢUL  MUREŞ 
COMUNA  RÎCIU 

PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 17 
 

din data de 10.02.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local Rîciu 

 
Primarul comunei Rîciu, jud. Mureş. 
În temeiul prevederilor 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 emite prezenta, 
 

D I S P O Z I Ţ I E: 
================ 

Art. 1 Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Rîciu, în ziua de 15  februarie 2012, ora 13, în localul 
Primăriei Rîciu, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. 
2.Proiect de hotărâre privind  utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 
2011, pentru acoperirea golurilor de casă temporare  în cursul anului 2012. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuţie a bugetului la venituri şi cheltuieli al comunei  Rîciu pe 
anul 2011. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2012. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază comunală pe anul 2012. 
6. Proiect de hotărâre privind  participarea Comunei Rîciu  în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Şincai”. 
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici de realizare a lucrarilor de viabilizare teren 
Locuinte  Colective ANL P+2E. 
8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la sfârşitul anului 
2011  a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Rîciu. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  RAPORTULUI DE EVALUARE  a  performanţelor profesionale  pe anul  2011 a  
secretarului  Consiliului  local  al  comunei   Rîciu,   Dunca  Ioan. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ. 
11.Proiect de hotărâre privind concesionarea spaţiului în care funcţionează  Cabinetul Medical Individual Dr.Pologea 
Lelia-Maria prin atribuire directa S.C Polimed Silvana SRL. 
12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă care 
urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică în vederea reprezentării Unităţii 
Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în procesul intentat de SC PLASTINVEST SA  Ploieşti. 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 
şcolar 2012-2013 de pe raza teritorială a comunei Rîciu, cu modificarea denumirii unităţilor de învăţământ. 
15.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-l secretar al comunei. 

 Art.3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, şi se comunică: 



 -consilierilor locali ai comunei, 
 Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş 
 

 
 

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Semnătura 

1. Bucur  Iacob Consilier  

2. Chertes Ioan Consilier  

3. Cozoş A Petru Consilier  

4. Cozoş P Petru Consilier  

5. Cioloboc Ioan Consilier  

6. Gorea Ioan Consilier  

7. Manoilă Ioan Consilier  

8. Morariu Leontina Consilier  

9. Sălăgean Iuonel Consilier  

10. Ulieşan Ioan Consilier  

11. Vasu Raul Florin Consilier  

12. Velcherean Rodica Consilier  

13. Vincovici Iulius-Aurel Consilier  

 
 
 
 
 
 
                                      PRIMAR, 

         IOAN VASU                                                                        Avizat pentru legalitate,                                                                                           
                                                                                                SECRETAR                                                                                                        

                                                                                                Dunca Ioan                                                                                                                     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


