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Încheiat astăzi, 30.11.2011 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. 
Din partea aparatului de specialitate al Primarului comunei Rîciu, participă: dl. Primar Ioan 
Vasu, d-nul viceprimar Chertes Ioan.  
D-l. Primar Ioan Vasu: Bună ziua. Bine aţi venit la şedinţa consiliului local. În temeiul art.39 
alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat 
Consiliul Local al Comunei Rîciu în şedinţa ordinară. Din numărul total de 13 de consilieri sunt 
prezenţi 13, astfel că şedinţa este legal constituită. Trebuie ales preşedintele de şedinţă 
pentru perioada noiembrie –ianuarie 2012. Astfel că se supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă.  D-l consilier Cozoş Petru şi Ulieşan Ioan îl propun 
pe d-l consilier Manoilă Ioan. Nu se mai fac alte propuneri. Cu unanimitate de voturi este ales 
preşedinte de şedinţă d-l consilier Manoilă Ioan. Se adoptă Hotărârea nr.61/2011. 
Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege, declar 
şedinţa deschisă şi îl rog pe domnul  consilier Manoilă Ioan să preia conducerea lucrărilor 
şedinţei. Domnule preşedinte, aveţi cuvântul. D-na consilieră Velcherean Rodica doreşte să 
mai adauge un proiect de hotărâre pe ordinea de zi prin prezentarea Raportului Comisiei 
pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, protecţie copii, prin care supune dezbaterii şi aprobării pe ordinea de zi a consiliului 
local a unui proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani în vederea organizării 
„Pomul de Crăciun 2011” pentru preşcolarii şi şcolarii din comună. 
D-l cons.Manoilă Ioan: Vă mulţumesc. Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi 
propus de domnul primar Ioan Vasu şi a proiectului de hotărâre propus de d-na cons. 
Velcherean Rodica. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Dl. Secretar Dunca Ioan: Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
D-l cons. Manoilă Ioan: Mulţumesc, domnule primar. Domnule primar, domnule 
viceprimar,  doamnelor şi domnilor consilieri, vă mulţumesc pentru încrederea acordată în 
conducerea şedinţei de astăzi a consiliului local. Doamnelor şi domnilor consilieri, în 
conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, îl rog pe domnul secretar  Dunca Ioan să supună la vot procesul – verbal 
al şedinţei ordinare din data de 30.10.2011.  
D-l. Secretar Dunca Ioan: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-
voastră procesul-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 30.10.2011. Cine 
este pentru ? Cine este împotrivă? Cine se abţine? Vă mulţumesc. Procesul-verbal a fost 
aprobat în unanimitate. 
D-l cons.Manoilă Ioan: Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: 
1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011-iniţiator primar Ioan 



Vasu. Dacă sunt intervenţii ? D-nul primar face câteva precizări legate de modul de rectificare 
a bugetului. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
D-l. Secretar Dunca Ioan: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2011 privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2011 cu unanimitate de voturi. 
24.Proiect de hotărâre privind concesionarea spaţiului în care funcţionează cabinetul 
stomatologic prin atribuire directă-iniţiator primar Ioan Vasu. Dacă sunt intervenţii ? 
D-l primar explică necesitatea concesionării spaţiului şi faptul că medicul concesionar actual a 
fost angajată la CSI Dr. Bugnar Aneta, căreia a trebuit să-i reziliem contractul aceasta fiind 
plecată la muncă în Anglia. D-l consilier Sălăgean Iuonel condiţionează încheierea contractului 
de concesiune de încheierea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş, pentru ca 
tinerii până la vârsta de 18 ani să poată beneficia de tratamente gratuite. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
D-l. Secretar Dunca Ioan: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2011 privind concesionarea spaţiului 
în care funcţionează cabinetul stomatologic prin atribuire directă. 
5.Proiect de hotărâre privind acordul referitor la retragerea unor unităţi administrativ 
teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI AQUA-INVEST Mureş. 
D-l primar întervine şi spune că, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară AQUA INVEST (conform HCL 63/2007), Comuna   Rîciu,  solicită unele lămuriri 
referitoare la termenii folosiţi în somaţia de plată prin care ne pune în vedere să procedăm 
de urgenţă la plata sumelor din cotizaţiile aferente anilor 2008-2010. 
Considerăm că se folosesc  termeni mult prea duri şi pe un ton ameninţător, care nu fac decât 
să creeze animozităţi şi să ne punem întrebarea dacă motivele invocate de comunele care 
doresc să se retragă din ADI nu sunt chiar termenii folosiţi în corespondenţe. 
Această asociere are scopul de a promova şi realiza în comun investiţiile în infrastructura 
aferentă serviciilor de apă/apă uzată şi furnizarea în comun a acestora şi de realizarea unor 
proiecte de dezvoltare a zonei. 
Chiar dacă obiectivele programului coincid, implementarea proiectelor de către ADI în această 
zonă  se vor face peste câţiva ani. 
Reţeaua de distribuţie a apei în comuna Rîciu însumează 57,5 km, din care 25 km au fost 
realizaţi datorită proiectelor SAPARD, măsura 2.1 ”Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale” în anul 2002.  Prin surse de la bugetul local s-a asigurat o reţea de  13,5 km apă 
potabilă în satele Ulieş şi Coasta Mare,  iar prin   Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, 
Măsura 322 în satele Sînmartinul de Cîmpie, Căciulata şi Leniş au  fost realizaţi 19 km. De 
asemenea la nivelul comunei s-au mai construit 2 rezervoare de apă, fiecare cu o capacitate de 
200 mc. 
Fiecare gospodărie care este branşată la reţeaua de apă dispune de contor, iar pierderile pe 
sistemul de alimentare cu apă a comunei sunt inexistente.  
Am considerat că ADI Aqua Invest, se va implica şi în această zonă, şi va fi o colaborare 
eficientă, dar până în momentul de faţă implicarea se face mai mult sub formă de ameninţări. 
Solicităm Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Întercomunitară „AQUA INVEST 
MUREŞ” precum şi un raport de activitate al Asociaţiei, pentru a fi supus  atenţiei consilierilor 
locali. Preşedintele de şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abţineri? 
D-l. Secretar Dunca Ioan: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2011 privind acordul referitor la 
retragerea unor unităţi administrativ teritoriale (Fântânele şi Avrămeşti) din 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI AQUA-INVEST Mureş. 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizaţiei de 
spargere şi refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al comunei Rîciu. 
D-l primar Ioan Vasu spune că:Având în vedere faptul că deţinătorii/administratorii de utilităţi 



execută numeroase spargeri de strada şi drumuri comunale, fără readucerea sistemului rutier 
la starea iniţială în conformitate cu prevederile legale propunem aprobarea Regulamentului 
privind emiterea Autorizatiei de spargere si refacere a infrastructurii domeniului public si privat 
al comunei Rîciu. Astfel de fapte s-au întâmplat săptămâma trecută, când reprezentanţi ai E-
ON Gaz au executat lucrări de spargere fără să solicite autorizaţia, deşi lucrările pe care 
intenţionau să le facă afectau carosabilul din satul Sînmartin unde în această vară s-au 
executat lucrări de modernizare şi asfaltare a drumurilor comunale.   
Preşedintele de şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abţineri? 
D-l. Secretar Dunca Ioan: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2011 privind aprobarea 
Regulamentului de eliberare a autorizaţiei de spargere şi refacere a infrastructurii 
domeniului public şi privat al comunei Rîciu. 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii reţelei de alimentare cu apă a satului Ulieş 
până în Valea Sînmartinului (La Izvoare). 
D-l viceprimar, consilier, precizează că Primăria  comunei Rîciu si-a propus să prelungească, şi  
sa doteze cu reţele de apă  şi satul Valea Sînmartinului, contribuind astfel la îmbunataţirea 
condiţiilor de trai ale cetaţenilor  din acest sat  mai ales că în ultimii ani seceta prelungită a 
afectat mult şi această zonă. Chiar dacă într-o primă etapă această extindere se face numai 
până la Izvoare, următoarea etapă va fi extinderea în tot satul deoarece sunt 62 de locuinţe iar 
populaţia satului se ridică la 152 de persoane. 
De asemenea trebuie avute în vedere proiectele de Renovarea, dezvoltarea satelor, 
inbunatatirea serviciilor de baza pentru economia  si populatia rurala  si punerea in valoare a 
mostenirii  rurale. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abţineri? 
D-l. Secretar Dunca Ioan: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2011 privind aprobarea extinderii reţelei 
de alimentare cu apă a satului Ulieş până în Valea Sînmartinului (La Izvoare). 
8.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea organizării „POMUL DE CRĂCIUN 
2011” pentru copii din învăţământul preuniversitar din comuna Rîciu. 
D-l cons.Manoilă Ioan face propuneri pentru alocarea/copil a sumei de 12 lei (inclusiv TVA). 
Astfel că pentru cei 545 de copii trebuie alocată suma totală de 6540 lei. Preşedintele de 
şedinţă supune la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
D-l. Secretar Dunca Ioan: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2011 privind alocarea unei sume în 
vederea organizării „POMUL DE CRĂCIUN 2011” pentru copii din învăţământul 
preuniversitar din comuna Rîciu. 

 9.La punctul probleme curente care se supun dezbaterii  se abordează următoarele subiecte:  
D-l cons.Manoilă Ioan, ridică problema plăţii primei tranşe în parteneriatul cu Asociaţia 
OVIDIU ROM „Fiecare copil în grădiniţă” proiect în care au fost încluşi copii familiilor sărace, 
iar consiliul local a adoptat hotărârea prin care primăria trebuie să asigure setul de 
îmbrăcăminte  şi încălţăminte la începutul anului şcolar şi în primăvară pentru toţii copii săraci 
eligibili, suma fiind de 100 lei în luna octombrie şi 50 lei în luna aprilie. D-l primar Ioan Vasu 
precizează că această sumă va fi virată pentru achiziţii în luna decembrie. De asemenea se 
mai abordează problema cadourilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru cei 535 de 
preşcolari şi elevi de pe raza comunei Rîciu. S-au găsit sursele financiare pentru a cumpăra 
aceste cadouri şi pentru a-i face fericiţi pe cei mici. 
D-l cons. Cozoş Petru-referitor la spaţiul unde se vor organiza mesele pentru înmormântări 
la Coasta Mare, spaţiu aflat în construcţie şi aproape finalizat, spune că ar trebui urgentate 
lucrările pentru a se putea finaliza deoarece familiile care organizează astfel de evenimente 
trebuie să se deplaseze la Restaurantul din Rîciu, ceea ce presupune cheltuieli foarte mari. 



Întrucât nu mai sunt alte probleme pe ordinea de zi, domnul cons. Manoilă Ioan declară 
închise lucrările şedinţei . 
     Drept  pentru  care s-a încheiat prezentul proces verbal.  
 
 

 
Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 

       Manoilă Ioan                                             DUNCA IOAN 
 

   
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dispoziţii 
 
 

Dispoziţia nr.735 din 18.11.2011  privind constituirea comisiei comunale pentru 
recepţia lucrării Extinderea sistemului de alimentare cu apă în satele Sînmartin, 
Leniş şi Căciulata. 
Dispoziţia nr.736 din 21.1012011 privind  rectificarea actului de naştere nr.30 
din 24 mai 1960 privind pe numitul Cionc Ioan la rubrica prenumele mamei 
titularului din Florea în Floarea. 
Dispoziţia nr. 737 din 21.11.2011 privind reîncadrarea în clase de salarizare a 
membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile 
postaderare. 

      Dispoziţia nr.738 din 25.11.2011  privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului    
      local Rîciu. 

Dispoziţia nr.739 din 28.11.2011  privind acordarea ajutorului social. 
Dispoziţia nr.740 din 28.11.2011 privind reluarea ajutorului social. 
Dispoziţia nr.741 din 28.11.2011  privind modificarea ajutorului social. 
Dispoziţia nr.742-749 din 28.11.2011  privind reluarea ajutorului social. 
Dispoziţia nr.750-825 din 28.11.2011 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu gaze naturale/lemne. 
Dispoziţia nr.826 din 28.11.2011 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru 
susţinerea familiei.  
Dispoziţia nr.827 din 28.11.2011 privind suspendarea ajutorului social   
Dispoziţia nr.828 -829 din 28.11.2011 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu gaze naturale/lemne. 
Dispoziţia nr.830 din 28.11.2011  privind reluarea ajutorului social. 
Dispoziţia nr.831 din 28.11.2011 privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru 
susţinerea familiei.  
Dispoziţia nr.832-835 din 28.11.2011  privind reluarea ajutorului social. 
Dispoziţia nr.836 din 28.11.2011 privind acordarea ajutorului social.   

     Dispoziţia nr. 837 din 08.12.2011 privind reîncadrarea în clase de salarizare a  
     membrilor echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile  
     postaderare. 

Dispoziţia nr. 838 din 13.12.2011 privind primirea, înregistrarea, repartizarea, 
rezolvarea şi expedierea corespondenţei precum şi a constituirii arhivei în cadrul 
compartimentelor din cadrul aparatului propriu al consiliului local Rîciu. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


