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JUDEŢUL  MUREŞ 
COMUNA  RÎCIU 

CONSILIUL   LOCAL 
 

 
 

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

 
Încheiat astăzi 19 iulie 2011, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Rîciu 

 
         Consiliul Local a fost convocat în şedinţă extraordinară prin Dispoziţia Primarului 
comunei Rîciu nr. 456. din 15.07.2011, în conformitate cu  prevederile 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, Chertes  Ioan, Cozoş  A  Petru, Cioloboc Ioan, Gorea Ioan, Manoilă Ioan, Morariu 
Leontina,  Sălăgean Iuonel, Ulieşan Ioan,  Velcherean Rodica şi Vincovici Iulius-Aurelian, lipsesc 
motivaţi Cozoş P Petru şi Vasu Raul Florin astfel că şedinţa este legal constituită. 
              Domnul Chertes Ioan, preşedintele de şedinţă, conduce lucrările şedinţei  şi supune 
atenţiei consilierilor ordinea de zi: 
              1.Proiect de hotărâre privind privind programul de realizare a pistelor pentru biciclişti şi 
exprimarea acordului cu privire la contractarea finanţării din Fondul pentru mediu. 
 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu  
           
              Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind adoptată cu majoritate 
de cei prezenţi.  
              Se trece la  punctul de pe ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind privind programul 
de realizare a pistelor pentru biciclişti şi exprimarea acordului cu privire la contractarea finanţării 
din Fondul pentru mediu. 
              Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive.  
     Intervine d-l primar, care spune că, prin acest proiect se doreşte „implementarea unui 
sistem coerent şi la nivelul satului Rîciu, care să permită deplasări fluente şi în condiţii de siguranţă 
a cetăţenilor care aleg bicicleta ca mijloc de deplasare/transport, mijloc de transport care se 
remarcă prin aspectul său ecologic. 
              Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. Se supune la vot fiind 
adoptat cu 11 voturi pentru, devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.46/2011.  
             Întrucât nu mai sunt alte probleme pe ordinea de zi, domnul Chertes Ioan declară închise 
lucrările şedinţei . 

        Drept  pentru  care s-a încheiat prezentul proces verbal.  
 

 
 

 
          Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 

                Chertes Ioan                                               DUNCA IOAN 
 

   
 

 
 
 


