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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 30.06.2011, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Rîciu 
 
 Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu 

nr. 416. din 24.06.2011, 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 13;  Bucur 
Iacob, Cioloboc Ioan, Cozoş P. Petru, Chertes  Ioan, Cozoş  A  Petru, Gorea Ioan, Manoilă Ioan,  
Sălăgean Iuonel, Ulieşan  Ioan, Vasu Raul Florin, Velcherean Rodica şi Vincovici Iulius-Aurelian, 
astfel că şedinţa este legal constituită. 
           Întrucât a expirat mandatul preşedintelui de şedinţă se fac propuneri pentru alegerea unui 
nou preşedinte. D-l consilier Cozoş Petru îl propune pe d-l Chertes Ioan. Ceilalţi consilieri consideră 
că propunerea este potrivită astfel că se supune la vot şi cu majoritate de voturi d-l consilier 
Chertes este ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 şedinţe. 
           Astfel că lucrările şedinţei sunt conduse de domnul  Chertes Ioan, preşedintele de şedinţă. 
Domnul Chertes Ioan supune atenţiei domnilor consilieri ordinea de zi: 
          1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru serviciul de alimentare cu apă 
prestat de S.C. COMPANIA  AQUASERV S.A. Tg. Mureş. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
24/19.04.2011 cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi 
controlul serviciului de salubrizare în cadrul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia 
Transilvană”. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
25/19.04.2011 cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar IOAN VASU pentru 
reprezentarea Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Rîciu în cadrul şedinţei Adunării Generale a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
26/19.04.2011 cu privire la modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie din  
partea  FGCR.  
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
          7.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 Chertes Ioan 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 25 mai 2011 şi a şedinţelor extraordinare din data de 28.05 şi 10.06.2011. Întrucât nu sunt 
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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 
preţului pentru serviciul de alimentare cu apă prestat de S.C. COMPANIA  AQUASERV S.A. Tg. 
Mureş. Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive prin care se aduc explicaţii cu privire la 
politica tarifară de ajustare a preţurilor la serviciile publice de alimentare cu apă. Se reduce astfel 
preţul la apa potabilă pentru comuna Rîciu de la 3,66 lei la 3,26 lei. 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.41/2011.  

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 24/19.04.2011 cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 
exploatarea, finanţarea şi controlul serviciului de salubrizare în cadrul  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 
          Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive, iar consilierul Primarului dă explicaţii cu 
privire la modificarea hot.24. Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre 
prezentat. 
          Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre acesta fiind adoptat cu 13 voturi 
pentru, devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.42/2011 . 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 25/19.04.2011 cu privire la acordarea unui mandat special domnului 
primar IOAN VASU pentru reprezentarea Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Rîciu în cadrul 
şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 
          Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate avizează favorabil 
proiectul de hotărâre prezentat. Se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu 13 
voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2011. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 26/19.04.2011 cu privire la modificarea şi completarea Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 
          Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate avizează favorabil 
proiectul de hotărâre prezentat. Fiind supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi 
devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2011.  

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării 
de prelungire a scrisorii de garanţie din  partea  FGCR.  
          Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive, din care rezultă necesitatea prelungirii 
scrisorii de garantare ca urmare a apariţiei unor unor evenimente imprevizibile care fac imposibilă 
finalizarea proiectului de modernizare a drumurilor comunale şi alimentare cu apă. 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 13 voturi, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 45/2011. 
          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 
 

   
 

 


