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P R O C E S

V E R B A L

Încheiat astăzi, 26.10.2012 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 prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu nr. 275. din
22.10.2012, cu respectarea prevederilor legale, 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.
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 11; Bucur Iacob, Chertes Ioan, Cioloboc Ioan,
Gorea Ioan, Manoilă Ioan, Ruţa Mircea, Săcărea Petru, Sălăgean Iuonel, Ulieşan Ioan, Vasu Raul Florin şi Vincovici
Iulius-Aurelian astfel că şedinţa este legal constituită. Lipsesc motivaţi consilierii Cozoş P. Petru, Cozoş A Petru.
Întrucât s-a retras sprijinul politic d-lui Săcărea Petru care a fost desemnat în şedinţa din luna septembrie să conducă
lucrările consiliului local în calitate de preşedinte de şedinţă se fac propuneri pentru alegerea unui nou preşedinte. Dl consilier Vincovici Iulius Aurelian îl propune pe d-l consilier Cioloboc Ioan. Ceilalţi consilieri consideră că propunerea
este potrivită astfel că se supune la vot şi cu majoritate de voturi a celor prezenţi d-l consilier Cioloboc Ioan este ales
preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni, devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.21/2012.
La sedinţa de astăzi participă domnul Primar Vasu Ioan, domnul Viceprimar Chertes Ioan.
Dl. Cioloboc 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.
În continuare dl. preşedinte de şedinţă Cioloboc Ioan, prezintă ordinea de zi.
Ordinea de zi este următoarea:
I.
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada
octombrie-decembrie 2012. Iniţiator Primar Vasu Ioan
2.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului unui consilier şi vacantarea locului
acestuia. Iniţiator Primar Vasu Ioan
3.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a d-nei Strete Silvia.
Iniţiator Primar Vasu Ioan
4.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor pe domenii de specialitate.
Iniţiator Primar Vasu Ioan
5.Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Iniţiator Primar Vasu Ioan
7.Proiect de hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă altele decat cele prevazute de Legea
416/2001, privind venitul minim garantat.
Iniţiator Primar Vasu Ioan
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2012-2013.
Iniţiator Primar Vasu Ioan
9.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea Festivalului Concurs al Tinerilor
Interpreţi de Muzică Populară din judeţul Mureş „În Memoriam Vasile Conţiu“ Ediţia a I-a Tg. Mureş-Rîciu,
desfăşurat în perioada 22-25 noiembrie 2012.

Iniţiator Primar Vasu Ioan
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării proiectului „Fiecare Copil în Grădiniţă“, iniţiat de Asociaţia
Ovidiu Ro şi Primăria comunei Rîciu.
Iniţiator Primar Vasu Ioan
11.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări).
Supun votului dumneavoastră punctele de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă ? Abţineri?
Cu 10 voturi pentru, este aprobată ordinea de zi.
Punctul nr.2.
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului unui
consilier şi vacantarea locului acestuia.
D-l Vasu Raul Florin. Comisia juridică şi de disciplină, protecţie mediu şi turism a avizat favorabil.
Dl. Cioloboc Ioan
Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să începem.
D-nul Primar Vasu Ioan: La data de 11.10.2012 sub nr.3951, a fost înregistrată adresa Organizaţiei judeţene a
Partidului Poporului Dan Diaconescu prin care ne informează că în conformitate cu prevederile Legii nr.393/2004
retrag sprijinul politic al d-lui consilier Săcărea Petru, consilier local al cărui mandat a fost validat, în urma alegerilor
locale desfăşurate la data de 10 iunie 2012, prin HCL nr.2 din 20 iunie 2012.
Retragerea sprijinului politic este unul din cazurile în care calitatea de consilier încetează de drept, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului. În această situaţie, Primarul are obligaţia să propună Consiliului local Rîciu
adoptarea unei hotărâri prin care să constate încetarea mandatului de consilier local şi să declare vacant respectivul
loc.
Dacă mai doreşte cineva să intervină.
D-l secretar Ioan Dunca- Luând cunoştinţă de adresa Organizaţiei judeţene a Partidului Poporului Dan Diaconescu.
Văzând expunerea de motive a d-lui Primar, Ioan Vasu, facem următoarele precizări:
În conformitate cu prevederile art.9 alin. (2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare, calitatea de consilier local inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a
mandatului, in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;
d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor
prevazute de lege;
f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
g) punerea sub interdictie judecatoreasca;
h) pierderea drepturilor electorale;
h^1) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a
fost ales*);
i) deces.
În conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) coroborate cu cele ale art.10 din actul normativ menţionat anterior,
încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre. Primarul propune
consiliului adoptarea unei hotărâri prin care să se ia act de acest lucru şi să se declare locul vacant.
Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre supus dezbaterii îndeplineşte condiţiile de
legalitate pentru a fi aprobat.
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat
de 10 din cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.22/2012.
Punctul nr.3.
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a d-nei Strete Silvia.
D-l Vasu Raul Florin. Comisia juridică şi de disciplină, protecţie mediu şi turism a avizat favorabil.
Dl. Cioloboc Ioan
Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să începem.
D-l secretar-Dunca Ioan. Prin urmare, se impune validarea mandatului de consilier pentru următorul supleant din
lista PP-DD de la alegerile locale din data de 10 iunie 2012. Se constată din lista sus-menţionată că următorul
supleant pe lista consilierilor locali este d-na Strete Silvia. În acest sens, rog membrii Comisiei de validare din cadrul
Consiliului local Rîciu, să examineze legalitatea şi să propună validarea sau invalidarea mandatului.

Potrivit art.6, alin.(2) din Legea nr.393/2004 R privind statutul aleşilor locali, validarea mandatului de consilier se face
prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi, persoana al cărei mandat este supus validării neparticipând la
vot. Conform art.32 din Legea nr.215/2001 R, privind administraţia publică locală, consilierii locali ale căror mandate
au fost validate depun în faţa consiliului local jurământul. Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt
consideraţi demişi de drept. Jurământul poate fi depus şi fără forma religioasă.
D-l Manoilă Ioan-preşedintele comisiei de validare. Comisia de validare aleasă de Consiliul Local al comunei Rîciu în
şedinţa de constituire din data de 20 iunie 2012, a examinat dosarul în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa nr. 35/2002, cu
modificările şi completările ulterioare şi constată legalitatea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului
Săcărea Petru, în urma retragerii sprijinului politic din partea PP-DD, organizaţia judeţeană Mureş, partid pe ale cărui
liste a fost ales. Încetarea este în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.h¹ şi alin.(3), precum şi de art.12 din
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea următorului
consilier, (Strete Silvia) aflat pe lista PP-DD Organizaţia judeţeană Mureş, în condiţiile Legii nr. 67/25.03.2004
republicată, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012.
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat
de 10 din cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.23/2012.
D-l secretar- Fiind un moment solemn, vă rugăm să dăm atenţia cuvenită şi să ne ridicăm în picioare pentru ca d-na
Strete Silvia-consilier validat astăzi să depună jurământul. D-na consilier Strete Silvia depune jurământul: „ Jur să
respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei, Rîciu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”. După rostirea jurământului d-na consilier ia act de
importanţa acestei funcţii.
Punctul nr.4.
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor pe domenii de
specialitate.
D-l Vasu Raul Florin. Comisia juridică şi de disciplină, protecţie mediu şi turism a avizat favorabil.
Dl. Cioloboc Ioan
Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să începem.
D-l secretar-Dunca Ioan. Prin Hotărârea Consiliului local nr.6/20.06.2012 s-au ales pe întreaga durată a mandatului
ConsiliuluiLocal Rîciu, în principalele domenii de activitate, 3 comisii de specialitate.
Potrivit art.1 pct. 2 din HCL nr.6/2012, din Comisia de specialitate pentru ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE, CULTE,
INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIE COPII, TINERET SI SPORT fac parte
următorii consilieri locali:
SĂLĂGEAN IUONEL-PREŞEDINTE, SĂCĂREA PETRU-SECRETAR, CHERTES IOAN-MEMBRU
COZOŞ P. PETRU-MEMBRU, MANOILĂ IOAN-MEMBRU. Având în vedere încetarea calităţii de consilier local al d-lui
Săcărea Petru, propun înlocuirea acestuia în cadrul comisiei cu d-na consilier local Strete Silvia, al cărui mandat a fost
validat. Comisia are obligaţia să-şi aleagă secretarul care îl va inlocui pe consilierul Săcărea Petru.
Membrii comisiei hotărăsc ca această funcţie să revină tot PP-DD, deci reprezentantului acestui partid-d-nei consilier
Strete Silvia.
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat
de cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.24/2012.
Punctul nr.5.
În continuare, dau cuvântul domnului secretar Dunca Ioan, în vederea prezentării stadiului legalităţii hotărârilor
adoptate în sedinţa din data de 20 septembrie 2012 însoţite de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă
consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestora.
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 20
09.2012.
Procesul-verbal al sedinţei din data de 20 09.2012 se aprobă de cei 11 consilieri prezenţi.
Punctul nr.6.
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.

D-l. Manoilă Ioan- Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism a
avizat favorabil.
Dl. Cioloboc Ioan
Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să începem.
D-l primar Ioan Vasu- Prin Hotărârea nr.114/2012 Consiliul Judeţean Mureş a repartizat comunei Rîciu suma de
16.000 lei astfel: 11.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit-cod.04. 02.04. şi 5000 lei sume defalcate pentru
echilibrarea bugetelor locale cod 11.02.06. Aceste sume sunt alocate pentru plata arieratelor.
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat
de cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.25/2012.
Punctul nr.7.
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă altele
decat cele prevazute de Legea 416/2001, privind venitul minim garantat.
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Cioloboc Ioan
Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să începem.
D-l primar Ioan VasuIn conformitate cu modificările şi completările ulterioare ce au intervenit la actele normative- Legea nr.416/2001
personalul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului va proceda astfel:
- se vor deplasa la domiciliile solicitanţilor de ajutoare de urgenţă, pentru a verifica veridicitatea actelor depuse şi
veniturile realizate precum şi situaţia prezentată pentru a propune primarului acordarea sau neacordarea ajutorului
solicitat ;
-la stabilirea cuantumului şi plăţii ajutorului de urgenţă se va ţine seama de starea de necesitate a familiei sau a
persoanei solicitante:
-vor consilia beneficiarii ajutorului de urgenţă explicându-le obligaţiile prevăzute de actele normative;
-vor întocmi proiecte de dispoziţii ale primarului în termenul prevăzut de lege.
Funcţie de anchetele sociale efectuate de personalul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de
specialitate al primarului vom analiza fiecare dosar coroborat cu sumele prevăzute în bugetul local ce se vor acorda
în acest scop.
Prezenta hotărâre intra în vigoare dupa adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu, pentru anul
2013.
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat
de cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.26/2012.
Punctul nr.8.
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada
sezonului rece 2012-2013.
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Cioloboc Ioan
Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să începem.
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.
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.
Pentru această iarnă avem nevoie de 50 to de material antiderapant, un tractor cu plug tractabil şi un tractor cu
remorcă. Se vor depozita grămezi de nisip pe marginea drumurilor comunale şi cu pantă şi a străzilor. Nu vom
încheia contracte cu nicio firmă, deoarece avem experienţa anilor trecuţi când aceste lucrări au fost executate de
către primărie cu utilajele proprii.
Este elaborat Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2012-2013 al comunei Rîciu, şi după aprobarea
acestuia se va trimite la ISU Mureş pentru avizare.
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat
de cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.27/2012.

Punctul nr.9.
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea
Festivalului Concurs al Tinerilor Interpreţi de Muzică Populară din judeţul Mureş „În Memoriam Vasile Conţiu“ Ediţia
a I-a Tg. Mureş-Rîciu, desfăşurat în perioada 22-25 noiembrie 2012.
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Cioloboc Ioan
Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să începem.
Dl. Primar Vasu Ioan.
Festivalul este o manifestare care îşi propune omagierea prof. Vasile Conţiu-etnomuzicolog, consătean de-al nostru,
profesor la Şcoala populară de artă din Tg. Mureş, autor a mai multor volume-culegeri de folclor. Editia a I-a a
Festivalului se va desfăşura în perioada 22-25 noiembrie 2012 la Tg. Mureş şi Rîciu-la Casa de Cultură Vasile Conţiu,
unde va avea loc Gala Laureaţilor.
Editia din acest an, marcheaza 12 ani de la trecerea în nefiinta a profesorului Vasile Contiu, prilej de a marca cum se
cuvine evenimentul din perioada 22-25 noiembrie de la Râciu. Noi suntem mândri de acest lucru, si trebuie felicitati
cei care continua munca profesorului Contiu si a acestui festival.
Profesorul Vasile Contiu, pentru comunitatea din Rîciu, a reprezentat foarte mult. O comunitate care nu stie sa-si
respecte valorile, atunci nu merita sa mai existe. Noi am încercat pentru fiecare om care a facut ceva pentru
comunitatea noastra, sa îi oferim un binemeritat respect. Profesorul Vasile Contiu a fost pentru noi, un consatean
extraordinar, dovada faptul ca este înmormântat în cimitirul din Rîciu, lânga parintii lui. A fost un sufletist, un om
care a promovat valorile zonei de câmpie. Din pacate, oamenii acestei zone au cam uitat de aceste traditii, sa poarte
costumul popular si el a fost unul dintre cei care a ridicat la rang de cinste aceste valori populare. A avut un suflet
mare, a tinut la portul popular, la pastrarea cu sfintenie a acestor obiceiuri stravechi, a cules cântecele populare de
pe câmpie si le-a publicat în câteva volume ale dânsului.
Organizatorii acestui festival sunt: Primăria comunei Rîciu şi Consiliul Judeţean Mureş, avându ca parteneri Asociaţia
Culturală Maris-Tg. Mureş şi Ansamblul Profesionist „Mureşul“. Putem pune la dispoziţie Regulamentul privind
organizarea Festivalului în care sunt descrise pe scurt condiţiile de participare ale tinerilori interpreţi.
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat
de cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.28/2012.
Punctul nr.10.
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării proiectului Fiecare Copil în
Grădiniţă, iniţiat de Asociaţia OvidiuRo şi comuna Rîciu.
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Cioloboc Ioan
Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să începem.
Dl. Primar Vasu Ioan.
Proiectul de hotărâre are ca obiect continuarea participării comunei Rîciu la programul Fiecare Copil în Grădiniţă,
iniţiat de Asociaţia Ovidiu Ro. Proiectul a sprijinit în anul şcolar 2011-2012, 54 de preşcolari din comună. Primăria
comunei a alocat 5600 lei. Din această sumă s-au cumpărat haine şi încălţăminte. Asistenta socială a distribuit în
anul şcolar 2011-2012- 440 tichete în valoare de 2200 lei, tichete primite de la Asociaţia Ovidiu Ro, care au fost
folosite de către familie pentru cumpărarea de alimente. Lunar au fost organizate întâlniri cu părinţii, la care a
participat şi asistenta socială. Părinţii sunt interesaţi de acest proiect, dovadă este prezenţa copiilor la grădiniţă.
Săptămânal un părinte participă la activităţile grupei, ajutându-i pe copii să mănânce şi să-şi desfăşoare activităţile
legate de programul zilnic.
Prezenţa zilnică la acest proiect demonstrează că preşcolarii se deprind mai uşor cu activităţille, devin mai sociabili şi
creşte gradul de comunicare cu colegii şi educatorii. Rata prezenței zilnice a crescut la 85 % în anul şcolar 2011-2012.
D-l consilier Manoilă Ioan. Datorită succesului implementării proiectului Fiecare Copil în Grădiniţă, educaţia timpurie
fiind cea mai eficientă investiţie pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii, considerăm că acest proiect ar fi bine să
continue şi în acest an şcolar. Continuarea proiectului este condiţionată de îndeplinirea unor obligaţii ale instituţiilor
partenere în proiect, menţionate în Acordul de parteneriat şi de existenţa unei hotărâri a Consiliului Local al comunei
Rîciu.
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul este aprobat
de cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.29/2012.
II: Diverse

Dl. secretar Dunca Ioan- Autoritatea Teritorială de Ordine Publică în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie ne
informează despre demersurile ce urmează să le intreprindem pentru înfiinţarea Grupei de Voluntari conform Legii
nr.195/2001. Pentru a se iplementa acest proiect, trebuie luat legătura cu şeful de post.
D-l primar-Ioan Vasu-Problema care se pune este mult mai complexă, deoarece această grupă trebuie formată din
oameni serioşi. Din nefericire tot mai mulţi oameni ajung să nu-şi mai poată plăti facturile şi noi vorbim de
voluntariat. Cine face astăzi o chestie gratuită. Să fim serioşi domnilor. Să se asigure fonduri şi atunci vom putea vorbi
de Grupe care să ajute poliţia. Încercăm să rezolvăm problema asigurării pazei comunei, capitol la care suntem
deficitari. Poate ar fi o soluţie încheierea unui contract cu o firmă specializată.
D-l consilier Gorea Ioan-Tot mai mulţi cetăţeni în vârstă nu pot să-şi facă curăţenie în curte şi aşteaptă să vine cei de
la Legea 416 să le facă ordine. Poate ar fi mai indicat să-şi sducă copii de la oraş să-i mai ajute. Toţi aşteaptă numai
sprijinul primăriei.
D-l consilier Ruţa Mircea-În localitatea S-tin sunt cel puţin 10 capace de la sistemul de canalizare ciobite. Fiind din
fontă acestea se crapă mai uşor. Ar trebui rezolvată problema deoarece se apropie iarna şi există riscul ca în acele
locuri să se producă accidente nedorite la pietoni în special.
D-l primar-Ioan Vasu-Capacele pot fi reparate, fără a fi necesară înlocuirea lor. Trebuie doar identificate şi luăm
măsuri urgente.
Preşedintele de şedinţă, consilier-Cioloboc Ioan- Dacă nu mai sunt alte probleme atunci declar închise lucrările
şedinţei.
Vă mulţumim.

Preşedinte de şedinţă,
Cioloboc Ioan

Secretar,
DUNCA IOAN

