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Încheiat astăzi, 29.12.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Comunei Rîciu 

Şedinţa începe la ora 13,00. 
Consiliul Local al Comunei Rîciu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.(1) coroborat cu 
art. 68 alin.(1) şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Sedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 11 consilieri din numărul total de 13 de consilieri 
în funcţie. 
La sedinţa de astăzi participă domnul Primar Vasu Ioan, domnul Viceprimar  Chertes Ioan, 
domnul Secretar Dunca Ioan, precum si sefi  ai compartmentelor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului.  
Dl. Manoilă Ioan-preşedintele de şedinţă  
Domnilor consilieri, 
Declar deschisă sedinta de astăzi a Consiliului local al comunei Rîciu, anunţându-vă că din 
totalul de 13 de consilieri alesi si-au înregistrat prezenţa până la această oră un număr de 11 
consilieri, si-a anunţat absenţa dl Vasu Raul si d-na Morariu Leontina. 
În continuare, dau cuvântul domnului Dunca Ioan, în vederea prezentării stadiului legalităţii 
hotărârilor adoptate în sedinţa din data de 30 noiembrie 2011 însoţite de un proces-verbal în 
care dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia. 
Domnul Secretar Dunca Ioan. 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 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 30 noiembrie 2011.  
Dl. Manoilă  Ioan 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al sedinţei din data de 30 noiembrie 2011. 
Procesul-verbal al sedinţei din data de 30 noiembrie 2011 se aprobă cu unanimitatea de 
voturi a celor 11 consilieri prezenţi. 
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Vasu Ioan pentru prezentarea proiectului ordinii de 
zi. 
D-nul Primar Vasu Ioan: 
Ordinea de zi este următoarea: 
I. Proiecte de hotărâri, privind: 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pe anul  2012. 



Iniţiator Primar Vasu Ioan 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 1 „Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public” prin înscrierea în domeniul public al comunei Rîciu a reţelei de 
alimentare cu apa în lungime de 8447 m din satele Sînmartin, Leniş şi Căciulata, a 
rezervorului de apă cu o capacitate de 200 mc aferent reţelei, şi a 1250 m din reţeaua de 
apă a satul Ulies. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
4. Proiect de hotărâre privind lista bunurilor proprietatea publică (reţeaua de alimentare cu apă din 
satele S-tin, Leniş şi Căciulata în lungime de 8447 m, a rezervorului de apă cu o capacitate de 200 
mc, şi a reţelei de apă în lungime de 1250 m din satul Ulieş), predate către S.C. COMPANIA 
AQUASERV S.A în baza  Contractului de Delegare a Gestiunii  Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de 
Canalizare. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea punctului de lucru „Situaţii de Urgenţă- SMURD” în 
cu colaborare cu ISU Mureş. 
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acţiune pentru desfăşurarea 
activităţii de curăţare a zăpezii şi combaterea poleiului pe străzile şi drumurile comunale în 
sezonul rece 2011-2012,  precum şi numirea colectivului de coordonare a activităţii de 
deszăpezire.  
Iniţiator Primar Vasu Ioan 
II. Diverse 
Dl. Manoilă  Ioan 
Supun la vot ordinea de zi prezentată. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 11 consilieri prezenţi. 
I.Proiecte de hotărâre: 
Punctul 1 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2011. 
Dl.Vincovici Aurelian 
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism  
a avizat favorabil. 
Dl.  Manoilă Ioan 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect, vă rog să încem. 
D-l primar face precizările necesare cu privire la rectificarea de buget.D-na Velcherean 
Rodica întreabă în necunoştinţă de cauză dacă banii alocaţi de guvern în această lună vor 
ajunge pentru modernizarea tuturor străzilor şi trotuarelor. D-l primar spune că mai sunt 
datorii la lucrările executate. Plata se va face eşalonat în funcţie de lucrările executate. S-au 
mai făcut modificări prin emiterea dispoziţiei proiectantului, suplimentându-se lucrările cu 30 
de podeţe. (Cu referire la Modernizarea străzilor şi drumurilor comunale). D-l Manoilă –dacă 
la cheltuielile materiale pe anul 2012 se vor prevedea bani pentru decontarea deplasării 
profesorilor. D-l primar spune că aceste deconturi se vor face doar la profesorii titulari. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 11 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.68/2011. 
Punctul 2 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea  impozitelor şi taxelor 
locale pe anul  2012. 
Dl. Vincovici Aurelian 
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism  



a avizat favorabil. 
D-na Rîcian Mariana-consilier-compartimentul contabilitate impozite şi taxe-Majorarea taxelor 
şi impozitelor pentru anul fiscal 2012 se poate face cu până la 20 %, majorare care respectă 
prevederile art.287 din Legea 571/2003. Până în acest moment s-a încasat la bugetul local 
pe anul 2011 din taxe şi impozite 75 % din sumă. În acest an s-au trimis foarte multe 
somaţii de plată pentru a se putea face propriri pe pensii şi salarii. Sunt cetăţeni care au 
amenzi foarte mari, unele de peste 10000 lei. Poliţia trimite toate procesele verbale pentru 
diverse infracţiuni săvârşite de cetăţeni, însă multe dintre aceste persoane  nu au resursele 
financiare să plătească. 
Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 11 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.69/2011. 
Punctul 3 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 
Anexei 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public” prin înscrierea în domeniul 
public al comunei Rîciu a reţelei de alimentare cu apa în lungime de 8447 m din satele 
Sînmartin, Leniş şi Căciulata, a rezervorului de apă cu o capacitate de 200 mc aferent reţelei, 
şi a 1250 m din reţeaua de apă a satul Ulies. 
Dl. Chertes Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Manoilă Ioan 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect. 
Dl. Primar Vasu Ioan- Sistemul de alimentare cu apă a fost necesar deoarece cele trei sate 
aveau apă doar pe străzile centrale, astfel că nu era un sistem proiectat unitar, neavând 
capacitatea de a alimenta toate gospodăriile. Apa fiind pompată pe distanţe mari nu avea 
garanţia unei calităţi corespunzătoare în ceea ce priveşte concentraţia de clor necesară 
dezinfecţiei, ceea ce a concluzionat necesitatea  efectuării de lucrări  de investiţii  derulate  
din fonduri PNDR 2007-2013 Masura 322” extinzând şi modernizând  reţelele  de alimentare  
cu apă a localităţii”. 
Se intenţionează ca în anul 2012 să se efectueze studii de fezabilitate pentru o sursă de apă 
proprie. De asemenea, mai face referire la şedinţa AGA AQUA INVEST Mureş din data de 
06.12.2011 în care au fost prezentate unele deficienţe în ceea ce priveşte modul de derulare 
a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă. 
D-l Ulieşan Ioan- spune că în satul Sînmartin cetăţenii doresc o cişmea de unde să se poată 
aproviziona cu apă. D-l Primar-Toţi cetăţenii din sat au fost ajutaţi să-şi introducă apa în 
curte. Dorinţa lor nu poate fi realizată deoarece ar fi un consum mare de apă, iar costurile ar 
trebui suportate de către primărie. D-l Gorea-Unele familii se plâng că apa nu are presiune 
suficientă. D-l primar-există un regulator de presiune pe reţeaua din zonă care poate fi 
activat, dar numai după ce sistemul de alimentare v-a fi concesionat către Aquaserv.  
Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 11 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.70/2011 
Punctul 4  
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind lista bunurilor proprietatea publică 
(reţeaua de alimentare cu apă din satele S-tin, Leniş şi Căciulata în lungime de 8447 m, a rezervorului 
de apă cu o capacitate de 200 mc, şi a reţelei de apă în lungime de 1250 m din satul Ulieş), 
predate către S.C. COMPANIA AQUASERV S.A în baza  Contractului de Delegare a Gestiunii  Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare. 



Dl. Vincovici Aurel 
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism  
a avizat favorabil. 
D-l Manoilă Ioan 
Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 11 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.71/2011. 
Punctul 5  
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind înfiinţarea punctului de lucru 
„Situaţii de Urgenţă- SMURD” în  colaborare cu ISU Mureş. 
Dl. Chertes Ioan 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Manoilă Ioan 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect 
D-l primar Vasu Ioan-În ziua de 28.12.2011 ora 12,00, am organizat la Primăria comunei 
Rîciu o întâlnire cu  şeful ISU Mureş, a coordonatorului UPU-SMURD Mureş şi a primarilor din 
localităţile Ceuaş, Şincai, Pogăceaua, Crăieşti şi Sînpetru de Cîmpie. S-au pus la punct 
detalile referitoare la înfiinţarea acestui punct. Primăria Rîciu va pune la dispoziţie spaţiul şi 
va asigura utilităţile necesare. Se va dota acest punct cu o maşină de intervenţie pentru 
stingerea incendiilor şi o salvare dotată corespunzător. Pentru acest proiect se vor asocia 
comunele menţionate. 
D-l Manoilă Ioan 
Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 11 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.72/2011. 
Punctul 6 
Dl. Primar Vasu Ioan 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de 
acţiune pentru desfăşurarea activităţii de curăţare a zăpezii şi combaterea poleiului pe 
străzile şi drumurile comunale în sezonul rece 2011-2012,  precum şi numirea colectivului de 
coordonare a activităţii de deszăpezire.  
Dl. Vincovici Aurel 
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism  
a avizat favorabil. 
Dl. Manoilă Ioan 
Dacă sunt discuţii pe marginea  acestui proiect 
D-l Primar-Ioan Vasu-Consiliul local Rîciu în calitate de administrator al străzilor şi drumurilor 
comunale are obligaţia ca, pentru perioada de iarnă, să adopte măsuri specifice pentru 
pregătirea acestora, executarea lucrărilor de deszăpezire şi combaterea poleiului având drept 
scop asigurarea fluenţei traficului rutier şi circulaţiei persoanelor în condiţii de deplină 
siguranţă. 
În acest scop se propune adoptarea unui „Program de pregătire, deszăpezire şi combatere a 
poleiului în perioada de iarnă 2011 – 2012”. 
Prin programul prezentat s-au determinat : 
a) sectoarele de drumuri comunale şi străzi pe care se va acţiona pentru deszăpezire şi 
combatere a poleiului; 
Pentru realizarea acţiunilor de deszăpezire şi combatere a poleiului s-au evaluat prin program: 
- necesarul de materiale antiderapante; 
- necesarul de utilaje şi mijloace de transport ce va acţiona la lucrările specifice iernii; 



 
Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 11 consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.73/2011. 
II: Diverse 
Dl.Primar Ioan Vasu- După cum ştiţi deja, am făcut demersuri pentru a veni în sprijinul 
fermierilor din zona de câmpie pentru  înfiinţarea unui centru zonal  APIA, cu sediul în 
comuna Rîciu, deoarece beneficiarii serviciilor furnizate de agenţie sunt persoane în vârstă 
sau care nu se descurcă cu multe documente. 
Dacă există cadrul legislativ, ar fi păcat ca activitatea fermierilor din zona de câmpie să nu fie 
structurată altfel în teritoriu. Acest centru ar putea deservi toată această zonă, devenind 
funcţional, transformându-se şi într-un partener de dialog cu fermierii. 
Unitatea administrativ teritorială Rîciu, poate pune la dispoziţie pentru acest centru, un 
spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţii, spaţiu amplasat în localitatea Rîciu, str. Gh. 
Şincai nr.87. Pentru acest spaţiu s-a iniţiat deja prin Instituţia Prefectului-Judeţul Mureş, un 
proiect de HG privind trecerea acestui imobil din domeniul public al statului (Direcţia Pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală Mureş) în domeniul public al unităţii administrative-teritoriale 
Rîciu, tocmai pentru a-l amenaja ca un centru de dezvoltare agricolă. 
Mai poate fi pus la dispoziţie şi spaţiul în care a funcţionat centrul zonal ANIF şi SNIF, situat 
în zona centrală a localităţii. 
Considerăm că acest centru, prin politica agricolă aplicată, va putea transforma toate 
suprafeţele necultivate în ogor şi va duce la aplicarea unor tehnologii de cultură care să ducă 
la dispariţia oricărei forme de vegetaţie nespecifice, care va garanta producţii mari şi profit 
maxim.  
As vrea să vă urez La Mulţi Ani! cu ocazia noului an, să aveţi parte de linişte sufletească  
alături de cei dragi. A fost un an greu. Am finalizat unele proiecte şi am demarat lucrările la 
altele. Sperăm că vom reuşi să ne descurcăm. 
Dl.Manoilă Ioan 
Spun si eu tututor  colegilor consilieri şi personalului din cadrul Primăriei comunei Rîciu, un 
călduros “La mulţi ani!” 
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate si declar închise lucrările 
sedinţei. 
Drept  pentru  care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 

 
Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 

       Manoilă Ioan                                             DUNCA IOAN 
 

   
 
 
 
 
   

 

 


