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Încheiat astăzi, 31.10.2011 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.  
 
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 9. Lipsesc motivaţi: Vasu Raul, Cioloboc Ioan, Cozoş P. Petru şi 
Cozoş A. Petru, astfel că şedinţa este legal constituită. 
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 30.09.2011. 
Dl. Secretar Dunca Ioan: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-
voastră procesul-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 30.09.2011. 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. 60/2011 privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2011 cu unanimitate de voturi. 

    La punctul probleme curente care se supun dezbaterii  se abordează alte subiecte.  
D-na cons. Velcherean Rodica, ridică problema continuării lucrărilor de asfaltare pe alte 



străzi din localitatea Rîciu. D-nul primar spune că lucrările vor continua pe toate străzile din 
Rîciu pentru că avem finanţare. D-na cons. Morariu Leontina-Ce s-a rezolvat cu creditul 
accesat de la BCR. D-l primar-explică că acest credit a fost aprobat pentru a se putea 
continua lucrările la proiectele în derulare. S-a recuperat mult din lucrările întârziate la 
staţia de epurare şi canalizare, iar la Sînmartin urmează să se facă recepţia finală la reţeaua 
de apă realizată de către primărie. 
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 
 

   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


