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                                           ROMANIA 
                                    JUDEŢUL  MUREŞ 
                                     COMUNA  RÎCIU 
                                   CONSILIUL   LOCAL 

 
 
 

P  R  O  C  E  S     V  E  R  B  A  L 
 

 
Încheiat astăzi 12.08.2011, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Rîciu 
 
 Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu 

nr. 477. din 08.08.2011, cu respectarea prevederilor legale. 
           Lucrările şedinţei sunt deschise de către domnul Dunca Ioan scretarul Consiliului Local  care 
constată faptul că din totalul de 13 consilieri care compun Consiliul Local sunt prezenţi 11;  Bucur 
Iacob, Cioloboc Ioan, Cozoş  A  Petru, Gorea Ioan, Manoilă Ioan,  Sălăgean Iuonel, Ulieşan  Ioan, 
Vasu Raul Florin, Velcherean Rodica şi Vincovici Iulius-Aurelian, lipsesc motivaţi Chertes Ioan şi 
Cioloboc P. Petru, astfel că şedinţa este legal constituită. 
           Întrucât lipseşte motivat preşedintele de şedinţă Chertes Ioan, se fac propuneri pentru 
alegerea unui nou preşedinte. D-l consilier Manoilă Ioan o propune pe d-na Murariu Leontina. 
Ceilalţi consilieri consideră că propunerea este potrivită astfel că se supune la vot şi cu majoritate 
de voturi d-na consilier Murariu  este aleasă preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 şedinţe. 
           Astfel că lucrările şedinţei sunt conduse de doamna  Murariu Leontina, preşedintele de 
şedinţă. 
Doamna Murariu supune atenţiei domnilor consilieri ordinea de zi: 
           1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. 

       2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Pre-Finanţare” ce urmează a se 
încheia între SC Compania Aquaserv SA, Municipalitatea Tîrgu Mureş, ADI Aqua Invest Mureş şi 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul programului POS Mediu”. 
           3.Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în comuna Rîciu, str.Gheorghe Şincai 
nr.87, din domeniul public al Statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului 
Mureş în domeniul public al comunei Rîciu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Rîciu. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 

      4. Proiect de hotărâre privind steagul comunei Rîciu. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 

 5. Proiect de hotărâre privind asocierea şi participarea UAT Comuna Rîciu la constituirea 
Asociaţiei GAL Zona de Câmpie. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 

      6.Proiect de hotărâre privind participarea comunei Rîciu, la Programul de stimulare a 
innoirii Parcului national, in vederea achizitionarii unui autovehicul nou de catre Primaria comunei 
Rîciu. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
           7.Proiect de hotărâre privind aprobarea împăduririi suprafeţei de 57,37 ha teren degradat 
din islazul comunal aparţinând unităţii administrativ teritoriale Rîciu. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
           8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în imobilul proprietate 
publică a Primăriei comunei Rîciu, situat în localitatea Rîciu, str.Gh. Şincai nr. 70, Asociaţiei 
Comunelor din România – Filiala Mureş. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
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          9.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Faptul că au fost iniţiate încă două proiecte de hotărâre pentru care iniţiatorii nu au putut depune 
în timp util proiectele de hotărâre şi anume: 
          Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011. 
          Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Rîciu la proiectul „Fiecare Copil în 
Grădiniţă, iniţiat de Asociaţia Ovidiu Rom”. 
          Preşedinta de şedinţă supune la vot ordinea de zi, şi cele două proiecte iniţiate ulterior  
aceasta devenind punctele 10 şi 11, fiind adoptată cu majoritate de cei prezenţi.  
          Doamna  Murariu Leontina propune ca înainte de discutarea proiectelor de hotărâre de pe 
ordinea de zi să fie supus atenţiei colegilor consilieri procesul verbal al şedinţei ordinare ordinare 
din data de 30 iunie 2011 şi a şedinţei extraordinare din data de 19.07.2011. Întrucât nu sunt 
obiecţii sau modificări este supus la vot, fiind aprobat cu majoritate de voturi de către consilierii 
prezenţi. 

     Se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea 
„Acordului de Pre-Finanţare” ce urmează a se încheia între SC Compania Aquaserv SA, 
Municipalitatea Tîrgu Mureş, ADI Aqua Invest Mureş şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare în cadrul programului POS Mediu”. 
          Doamna preşedintă prezintă Expunerea de motive prin care se aduc explicaţii cu privire la 
acordul de pre-finanţare depus pentru acest proiect  prin care se stabileşte suma de 11.442.400 
euro necesară realizării acestui proiect. Nu sunt discuţii suplimentare pe marginea acestui prioect 
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se adoptă 
proiectul de hotărâre în unanimitate, devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.47/2011.  

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat 
în comuna Rîciu, str.Gheorghe Şincai nr.87, din domeniul public al Statului şi din administrarea 
Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş în domeniul public al comunei Rîciu şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Rîciu. Despre necesitatea acestui demers punctează 
câteva aspecte primarul comunei Rîciu. Clădirea necesită reparaţii capitale, dar este necesară 
pentru că amenajarea unui spaţiu pentru birouri fie pentru Centrul Agricol, fie pentru sediul 
Centrului de Poliţie care va deservi zona de cîmpie. 
          Doamna preşedintă prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate avizează 
favorabil proiectul de hotărâre prezentat. 
          Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre acesta fiind adoptat cu 11 voturi 
pentru, devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.48/2011 . 

     Se trece la punctul 4 al ordinii de zi,  Proiect de hotărâre privind steagul comunei Rîciu. 
          Doamna preşedintă prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate nu avizează 
proiectul de hotărâre prezentat, deoarece se consideră că nu este suficient documentat proiectul de 
hotărâre, venind şi cu argumentul actelor normative care nu prevăd destul de clar acest lucru, apoi 
proiectul trebuie supus dezbaterii cetăţenilor comunei. Se supune la vot proiectul de hotărâre, 
acesta nefiind adoptat se propune discutarea acestui proiect într-o şedinţă viitoare. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind asocierea şi participarea 
UAT Comuna Rîciu la constituirea Asociaţiei GAL Zona de Câmpie. 

Doamna preşedintă prezintă Expunerea de motive.  Se consideră că prin constituirea acestei 
asociaţii vor putea fi accesate mai uşor proiectele de dezvoltare în special cele pe domeniul agricol. 
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Fiind supus la vot 
proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2011.  

     Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind participarea comunei 
Rîciu, la Programul de stimulare a innoirii Parcului national, in vederea achizitionarii unui 
autovehicul nou de catre Primaria comunei Rîciu. 
          Doamna preşedintă prezintă Expunerea de motive, din care rezultă necesitatea participării 
comunei la acest program. Comisia de specialitate este de acord cu proiectul de hotărâre 
prezentat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, acesta fiind 
adoptat cu 11 voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2011. 
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           Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea împăduririi 
suprafeţei de 57,37 ha teren degradat din islazul comunal aparţinând unităţii administrativ 
teritoriale Rîciu. 
           Doamna preşedintă prezintă Expunerea de motive, din care rezultă necesitatea participării 
comunei la acest program. Comisia de specialitate este de acord cu proiectul de hotărâre 
prezentat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu 11 
voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2011. 
           Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă 
gratuită a unui spaţiu în imobilul proprietate publică a Primăriei comunei Rîciu, situat în localitatea 
Rîciu, str.Gh. Şincai nr. 70, Asociaţiei Comunelor din România – Filiala Mureş. 
           Doamna preşedintă prezintă Expunerea de motive, din care rezultă necesitatea participării 
comunei la acest program. Comisia de specialitate este de acord cu proiectul de hotărâre 
prezentat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu 11 
voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2011. 
           Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2011. 
           Doamna preşedintă prezintă Expunerea de motive, din care rezultă faptul că pentru a folosi 
creditul accesat de primărie de la BCR, acastă sumă trebuie să intre în contul Trezoreriei. Comisia 
de specialitate este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat. Preşedintele de şedinţă supune la 
vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu 11 voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 
53/2011. 
           Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării comunei Rîciu la proiectul „Fiecare Copil în Grădiniţă, iniţiat de Asociaţia Ovidiu Rom”. 
           Doamna preşedintă prezintă Expunerea de motive.  
Comisia de specialitate este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat. Preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu 11 voturi, devenind Hotărârea 
Consiliului Local nr. 54/2011. 

La punctul probleme curente care se supun dezbaterii nu se abordează alte subiecte. 
Întrucât nu mai sunt alte probleme pe ordinea de zi, doamna Murariu declară închise lucrările 
şedinţei . 

     Drept  pentru  care s-a încheiat prezentul proces verbal.  
 

 
 
 

 
Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 

       Morariu Leontina                                      DUNCA IOAN 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


