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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 25 mai 2011, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Rîciu 

 
   Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu 

nr. 380. din 19.05.2011, 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 12;  
Chertes  Ioan, Cozoş  A  Petru, Gorea Ioan, Manoilă Ioan,  Sălăgean Iuonel, Ulieşan   Ioan, Vasu 
Raul Florin, Velcherean Rodica şi Vincovici Iulius-Aurelian, lipseşte motivat d-nul consilier Cozoş P. 
Petru, astfel că şedinţa este legal constituită. 
               Astfel că lucrările şedinţei sunt conduse de domnul  Sălăgean Iuonel, preşedintele de 
şedinţă. Domnul Sălăgean Iuonel supune atenţiei domnilor consilieri ordinea de zi: 
              1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.  

         2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu  

    3. Proiect de hotărâre privind   aprobarea   cheltuielilor necesare  organizării  ediţiei  a V-
a    serbării  cîntecului, jocului şi portului popular de   pe  Câmpie  şi a programului   cu activităţile  
planificate în cadrul   tradiţionalului „Târg de Sfântul Ilie” -20 iulie  2011;  
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu  
              4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei, necesară organizării 
„Sărbătorii datinilor şi portului popular de pe Câmpie" (Văleni-Pogăceaua), ce se va desfăşura în 
perioada  3-4 septembrie 2011;  
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu  

    5. Proiect de hotărâre cu privire la instrumentarea  parteneriatului de colaborare cu 
Centrul Multimedia Teatru 74, pentru  proiectul „FESTIVALUL DE FILM DE SCURT METRAJ   SPS 
TALENT CAMP” RÎCIU 2011; 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu  

     6. Proiect de hotărâre cu privire la domeniile şi locurile  în care contravenienţii vor presta 
activităţi în folosul comunităţii în anul 2011; 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu  

    7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării chiriilor, redevenţelor şi a altor 
categorii de creanţe ce urmează a se percepe de către primăria Comunei Rîciu în cursul anului 
2011; 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
              8. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune 
nr.664/10.03.2005; 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 

    9.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  execuţiei bugetului local pe trimestrul 2011; 
  10.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 

interpelări). 
              Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind adoptată cu majoritate 
de cei prezenţi.  
              Domnul Sălăgean Iuonel propune ca înainte de discutarea proiectelor de hotărâre de pe 
ordinea de zi să fie supus atenţiei colegilor consilieri procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 
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19 aprilie 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 rectificarea 
bugetului local pe anul 2011. Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive, iar d-na referent 
de specialitate face precizările necesare cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2011. Suma 
provine de la SC Nimbusz Trade Miercurea Ciuc, care a executat lucrarea de canalizare a apelor 
uzate şi care la un moment dat a intrat în lichidare şi am fost nevoiţi să reziliem contractul. 
Primăria Rîciu a făcut demersurile pentru obţinerea garanţiei de bună execuţie. În urma discuţiilor 
cu firma lichidatoare şi a documentelor prezentate, SC Nimbusz a virat în contul primăriei Rîciu 
suma de 140.000 lei. Cu această sumă s-a majorat bugetul la cap.74.02, Protecţia mediului 
canalizare. 
              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.30/2011.  

         Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind   aprobarea   
cheltuielilor necesare  organizării  ediţiei  a V-a    serbării  cîntecului, jocului şi portului popular de   
pe  Câmpie  şi a programului   cu activităţile  planificate în cadrul   tradiţionalului „Târg de Sfântul 
Ilie” -20 iulie  2011;  
              Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate avizează 
favorabil proiectul de hotărâre prezentat. D-l primar Ioan Vasu doreşte ca această manifestare să 
fie una deosebită, iar cheltuielile care se vor efectua să fie cât mai mici. Se vor invita doar formaţii 
de pe câmpie şi probabil un nume mai sonor printre interpreţii de muzică populară. 
              Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre acesta fiind adoptat cu 12 
voturi pentru, devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.31/2011 . 
        Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 
10.000 lei, necesară organizării „Sărbătorii datinilor şi portului popular de pe Câmpie" (Văleni-
Pogăceaua), ce se va desfăşura în perioada  3-4 septembrie 2011;  
              Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate avizează 
favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Dl primar doreşte mai multă implicare din partea 
consilierilor pentru acest eveniment, pentru a putea participa cu lucruri cât mai frumoase. Se vor 
invita din partea Consiliului local Rîciu interpreţi de seamă care s-au născut în comuna Rîciu. De 
asemenea la această primă ediţie, comuna va participa  cu tradiţionala stână de pe câmpie unde se 
vor pregăti cele mai tradiţionale feluri de mâncare care pot fi consummate în mediul rural. Apoi 
trebuie pregătită o gospodină cu un război de ţesut, precum şi un fierar şi un rotar, 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu 12 voturi, devenind Hotărârea 
Consiliului Local nr. 32/2011. 
         Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre cu privire la instrumentarea  
parteneriatului de colaborare cu Centrul Multimedia Teatru 74, pentru  proiectul „FESTIVALUL DE 
FILM DE SCURT METRAJ   SPS TALENT CAMP” RÎCIU 2011; 
               Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate avizează 
favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Întervine d-l primar care prezintă situaţia derulării acestui 
parteneriat. Incepând cu această ediţie festivalul se va organiza în piaţa de zi, iar cazarea tinerilor 
actori şi regizori se va face în piaţă, într-un cort de campare.  

    Fiind supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi devenind Hotărârea 
Consiliului Local nr. 33/2011. (Au fost prezenţi doar 12 consilieri) 

    Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu privire la domeniile şi 
locurile  în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2011; 
             Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate este de acord 
cu proiectul de hotărâre prezentat. Domnul primar,  intervine şi face referire la necesitatea acestui 
proiect. Am avut cazuri în care contravenienţii au venit deja să presteze activităţi, iar noi am 
considerat că locurile şi domeniile stabilite deja pentru beneficiarii de ajutor social pot fi ideale şi 
pentru aceştia.  Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, acesta fiind 
adoptat cu 12 voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2011. 
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   Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
actualizării chiriilor, redevenţelor şi a altor categorii de creanţe ce urmează a se percepe de către 
primăria Comunei Rîciu în cursul anului 2011; 
              Domnul preşedinte, prezintă Expunerea de motive, în care se face referire la necesitatea 
acestui demers, pentru a se putea acualiza preţurile şi a se corela cu indicile de inflaţie. Comisia de 
specialitate este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat. Domnul Sălăgean supune la vot 
proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu 12 voturi pentru, devenind Hotărârea Consiliului Local 
nr.35/2011. 
             Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului 
de concesiune nr. 664/10.03.2005; 
              Domnul preşedinte, prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. Domnul primar intervine şi prezintă situaţia de fapt prin care CMI 
Dr. Bugnar este plecată în Anglia şi nu şi-a mai încheiat contract pentru servicii de medicină 
dentară cu CASJ Mureş, iar elevii şi tinerii sub 18 ani nu mai beneficiază de servicii medicale 
gratuite. Sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, şi se propune rezilierea contractului 
începând cu data de 1 iulie 2011, dată până la care CMI Dr. Bugnar Aneta să-şi rezolve problemele.                     
             Domnul Sălăgean  supune la vot proiectul de hotărâre, care întruneşte numărul de voturi 
pentru, a deveni Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2011.    
             Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind  aprobarea execuţiei 
bugetului local pe trimestrul I 2011. Faptul că pentru acest proiect de hotărâre nu sunt discuţii se 
supune la vot, fiind aprobat în unanimitate devenind proiectul nr. 37/2011. 
             Se trece la ultimul  punct al ordinii de zi cel cu nr. 10, Probleme curente care se supun 
dezbaterii consiliului.  
             D-na consilier Vecherean Rodica, spune că unul din proprietarii barului din zona rromilor a 
fost amendat pentru că reţinea buletinele până ce acestia îşi plateau alimentele cumpărate pe 
credit, iar acuma aceştia abia îşi mai pot hrăni familiile, şi efectua plăţile pentu consumul de apă. 
D-na consilier Morariu Leontina,  doreşte iniţierea unui proiect de hotărâre pentru alocarea unei 
sume de bani privind cumpărarea de cărţi pentru premierea elevilor la sfârşitul anului şcolar. 
             Întrucât nu mai sunt alte probleme pe ordinea de zi, domnul Sălăgean Iuonel declară 
închise lucrările şedinţei . 

        Drept  pentru  care s-a încheiat prezentul proces verbal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
       SĂLĂGEAN IUONEL                              DUNCA IOAN 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 


