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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, 30.09.2011 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. Ca invitaţi participă d-nul Buruian Teodor-agent Secţia 
nr.3 Poliţia Rurală Rîciu. 
 
Dl. 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. Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 
din aceeaşi lege, declar şedinţa deschisă şi o rog pe doamna consilier Morariu Leontina  să 
preia conducerea lucrărilor şedinţei. Doamna preşedinte, aveţi cuvântul. 
D-na cons. Morariu Leontina: 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 12.08.2011. 
Dl. Secretar Dunca Ioan: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-
voastră procesul-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 12.08.2011. Cine 
este pentru ? Cine este împotrivă? Cine se abţine? Vă mulţumesc. Procesul-verbal a fost 
aprobat în unanimitate. 
D-na cons. Morariu leontina: Vă mulţumesc. Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii 
de zi propus de domnul primar Ioan Vasu. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Dl. Secretar Dunca Ioan: Ordinea de zi a fost adoptată. 
D-na cons. Morariu Leontina: Primul punct 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 ? 
Dl. Secretar Dunca Ioan: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2011 privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2011 cu unanimitate de voturi. 

    2. Proiect de hotărâre privind alegerea alternativei de colectare a deşeurilor de ambalaje de la 
populaţie şi a deşeurilor periculoase de ambalaje şi stabilirea spaţiului pentru colectarea deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice - iniţiator primar Ioan Vasu. 
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Dacă sunt intervenţii ? La acest proiect consilieri abordează problematica deşeurilor.D-nul 
primar explică faptul că operatorul SC Silevy SRL Tg. Mureş, care prelua deşeurile din 
comuna Rîciu s-a retras, iar SC Cîmpia Transilvană SRL a obţinut licenţa pentru acest tip de 
activitate. SC Cîmpia Transilvană SRL este o societate a A.D.I Cîmpia Transilvană care a 
finalizat un proiect european Phare-CES-2005- Staţia de transfer deşeuri menajere. Deja Au 
fost distribuite tomberoanele la populaţia din Rîciu cât şi la primăriile care fac parte din 
A.D.I. 
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
Dl. Secretar Dunca Ioan: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al  Comunei Rîciu nr.56/2011 privind 
alegerea alternativei de colectare a deşeurilor de ambalaje de la populaţie şi a deşeurilor 
periculoase de ambalaje şi stabilirea spaţiului pentru colectarea deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice, cu unanimitate de voturi. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Rîciu  la Asociaţia „Grupa de vânătoare şi 
pescuit Şincai – Tîrgu Mureş”.- iniţiator primar Ioan Vasu. 
Comisia a aprobat acest proiect. Dacă sunt intervenţii ? . Consilierii propun în acest caz, 
următorul amendament. Comuna Rîciu să rămână membră a acestei asociaţii până la data 
de 30 iunie 2011, perioadă considerată suficientă pentru a evalua modul în care se 
gestionează fondul de vânătoare. 
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
Dl. secretar Dunca Ioan: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rîciu nr. 57/2011 privind 
aprobarea aderării comunei Rîciu  la Asociaţia „Grupa de vânătoare şi pescuit Şincai – Tîrgu 
Mureş” cu unanimitate de voturi. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ- iniţiator primar Ioan Vasu. 
Comisia a aprobat acest proiect. Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? 
Împotrivă ? Abţineri ? 
Dl. secretar Dunca Ioan: Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rîciu nr.58/2011 privind 
aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ cu unanimitate de voturi. 
5. Proiect de hotărâre privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe 
drumurile şi străzile din comuna Rîciu, după ora 21,00 - iniţiator primar Ioan Vasu. 
Acest proiect a fost discutat astăzi în prezenţa invitatului, d-nul Buruian Teodor-agent Secţia nr.3 
Poliţia Rurală Rîciu. Dacă mai sunt intervenţii ? D-nul primar aduce câteva precizări: Interzicerea 
accesului şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe străzile şi drumurile din comună,  
este o măsură care vine în sprijinul cetăţenilor comunei Rîciu, deoarece tot mai mulţi 
localnici, s-au plâns la primărie că hoţii vin cu căruţele şi le fură noaptea recoltele. Consider 
că singura soluţie pentru a stopa acţiunea hoţilor, este interzicerea circulaţiei atelajelor, 
după lăsarea serii. Se propune un amendament în sensul ca să se modifice art. 1 astfel: Se 
interzice accesul şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe străzile şi drumurile din 
comuna Rîciu după lăsarea întunericului astfel: în perioada 01.09-01.03.&&&& se poate 
circula până la ora 20,00, iar în perioada 01.03-31.08.&&&&-până la ora 22, în loc de Se 
interzice accesul şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe străzile şi drumurile din 
comuna Rîciu după ora 21. 
Având în vedere modificările au fost aprobate, dacă mai sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru 
? Împotrivă ? Abţineri ? 
Dl. secretar Dunca Ioan:  Proiectul a fost adoptat. 
S-a adoptat Hot ărârea Consiliului Local al Comunei Rîciu nr. 59/201 1 privind aprobarea 
interziceri circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile şi străzile din 
comuna Rîciu, după ora 21,00, cu unanimitate de voturi. 
La punctul probleme curente care se supun dezbaterii nu se abordează alte subiecte. 



 15 

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

 
Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 

       Morariu Leontina                                      DUNCA IOAN 
 

   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


