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2016-2020
Proces-verbal

Încheiat astăzi, 12.07.2016 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. 216 din
01.07.2016, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.39 alin.(1) coroborat cu art. 68 alin.(1) 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.
Doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 12.07.2016 a fost
convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Rîciu. Vă informez că din totalul de 13 de consilieri
locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 12 consilieri şi anume BELEAN ALIN-CIPRIAN, CHERTES IOAN, COZOŞ
IOAN-ANDREI, COZOŞ PETRU, EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL, LIBEG TEODOR, SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEŞAN
SEBASTIAN, VASU RAUL-FLORIN, VINCOVICI IULIUS-AURELIAN şi PUSTAI PETRU-MIHAI. Lipseşte dl consilier
BELEAN VASILE.
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.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 ale sedinţei Consiliului local din data de
28.06.2016, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al Consiliului Local. Supun la vot
procesul verbal în forma prezentată. Fac de asemenea precizarea că am mai inclus un proiect pe ordinea de zi şi
anume: Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului comunei Rîciu în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.
Cine este pentru? 12 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Dau cuvântul d-lui consilier VINCOVICI IULIUS-AURELIAN.
Dl VINCOVICI IULIUS-AURELIAN - preşedintele de şedinţă
Bună ziua tuturor, avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi.
Ordinea de zi este următoarea:
I.
1.Depunerea juramantului de catre dl. consilier local Cozoş Ioan-Andrei.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
al comunei Rîciu.
Iniţiator: Primar Vasu Ioan
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate a
primarului comunei Rîciu pentru anul 2016.
Iniţiator: Primar Vasu Ioan
4. Proiect de privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate a primarului
comunei Rîciu pentru anul 2017.

Iniţiator: Primar Vasu Ioan
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Primăria comunei Rîciu şi
Asociaţia pentru cercetare, educaţie şi dezvoltare Tg. Mureş, în scopul realizării în parteneriat a Festivalului
Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a V-a Rîciu, ce se va
desfăşura în perioada 18-20 iulie 2016.
Iniţiator: Primar Vasu Ioan

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Iniţiator: Primar Vasu Ioan
7.Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului comunei Rîciu în Adunarea Generală a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.
Iniţiator: Primar Vasu Ioan
8.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări).
Supun votului dumneavoastră punctele de pe ordinea de zi.
Cine este pentru? 12 voturi
Cine este împotrivă ?
Abţineri?
Cu 12 voturi pentru, este aprobată ordinea de zi.
Vă mulţumim.
Punctul nr.1.
Dl VINCOVICI IULIUS-AURELIAN -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului
secretar.
La şedinţa de constituire a Consiliului Local Rîciu din data de 28.06.2016 a lipsit dl consilier Cozoş Ioan-Andrei a
cărui mandat a fost validat. Potrivit prevederilor legale se validează sau se invalidează mandatele consilierilor
absenţi de la şedinţa de constituire, prezenţa lor nefiind o condiţie de validare/invalidare, cu condiţia ca toate
celelalte cerinţe necesare să fie îndeplinite (inclusiv ca şedinţa să fie legal constituită). Astfel că dl consilier Cozoş
Ioan-Andrei va depune în faţa consiliului local, în limba română, jurământul prevăzut de art.32 alin 1 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001. „ 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”.
Dl consilier a ales varianta religioasă cu pronunţarea cuvântului “JUR “ pe Biblie şi Constituţie şi semnarea
jurământului.
S-a dat cuvântul domnului Dunca Ioan-secretar, care a citit textul Jurământului iar consilierul a semnat
jurământul şi pe loc i s-a înmânat un exemplar din jurământ.
Dl consilier Cozoş Ioan-Andrei face parte din comisia juridică si de disciplina, protectie mediu si turism.
Punctul nr.2.
D-l Preşedinte de şedinţă VINCOVICI IULIUS-AURELIAN -Pentru acest punct doresc să dau cuvântul dlui secretar.
În activitatea sa Consiliul local este subordonat numai legii, exercitând atribuţiile conform limitelor de
competenţă materială stabilite prin Legea 215/2001/R/A privind administraţia publică locală şi a celor cuprinse
în alte legi şi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
Normele de procedură prevăzute de prezentul Regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii la şedinţele
Consiliului local, oricare este calitatea în care participă la acestea.
Consiliul Local al comunei Rîciu este o autoritate administrativă autonomă deliberativă, este compus din primar
şi consilieri aleşi în condiţiile legii pe o perioadă de 4 ani. Consiliul Local se întruneşte lunar în şedinţe ordinare
şi, ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare. In intervalul dintre şedinţe, Consiliul îsi desfăşoară
activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte, admiterea sau respingerea proiectelor de
hotărâri sau a altor acte prezentate consiliului.

In acceptiunea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, actualizata, prin alesi locali se înţelege

consilierii locali, primarul şi viceprimarul.
Participarea alesilor locali la activitatea autoritatilor administratiei publice locale are un caracter public
si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale colectivitatii in care isi desfasoara mandatul.
In exercitarea mandatului, alesii locali sunt in serviciul colectivitatii locale.
In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, alesii locali indeplinesc o functie de autoritate publica si sunt
ocrotiti de lege.
Preşedintele de şedinţă. Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? 12 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.7/2016.
Punctul nr.3. D-l Preşedinte de şedinţă Vincovici Iulius-Aurelian-Pentru acest punct doresc să dau cuvântul dlui
secretar. După cum v-am precizat la şedinţele pe comisii astăzi vă prezint organigrama şi statul de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu.
Agentia Natională a Functionarilor Publici in temeiul art. 22 alin 1 lit ‘’o’’ din Legea nr 188/1999, privind Statutul
functionarilor publici, republicată, elaborează anual Planului de ocupare a functiilor publice la propunerea
autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică in vederea definitivării proiectului hotărării
Guvernului pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice .
Având în vedere prevederile art.23 din LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999
(**republicată**)(*actualizată*)privind Statutul funcţionarilor publici*), Planul de ocupare a funcţiilor publice se
elaborează anual, de către primar, prin aparatul de specialitate, cu respectarea Ordinului 7660/2006, privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice şi se aprobă de către
consiliul local
Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte:
a) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;
b) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;
c) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
d) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;
e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
f) numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale;
g)numarul maxim al functiilor publice de conducere;
Potrivit prevederilor art.10 alin.(1) şi art.11 alin. (1) din actul normativ menţionat, primăria este obligată să
transmită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, propunerile pentru anul următor al planului de ocupare a
funcţiilor publice iar după primirea avizului, aprobarea planului de către Consiliul Local.
Prin Planul de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Rîciu pentru anul
2016 s-au stabilit urmatoarele;
-totalul de 2 functii publice vacante, vor fi ocupate in cursul anului 2016 prin recrutare in conditiile legislatiei
in vigoare si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget.
În temeiul art.36 alin.(1) şi alin (2), lit.a), din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)
administraţiei publice locale, supunem spre aprobare Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016,
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi adoptarea unei hotărâri în acest sens.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? 12 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.8/2016.

Punctul nr.4.
D-l Preşedinte de şedinţă Vincovici Iulius-Aurelian-Pentru acest punct doresc să dau cuvântul d-lui secretar.
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, secretarul comunei Rîciu, inaintează Consiliului local un aviz.
Analizând hotărârea initiaţă de primarul comunei Rîciu, am constatat că sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de
formă ale hotărârii respective :
• S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, respectiv prevederile
Legii nr.24/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Este însotit de rapoartele de specialitate, conform art.44 din Legea admistraţiei publice locale, republicată, cu
modificarile şi completările ulterioare;
• Este iniţiat de dl. primar, conform art.45 alin.6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Este elaborat conform prevederilor art. 1, art.10 alin 2 şi art.11 din Anexa nr.1 la Ordinul 7660/2006 privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, a art. 21 alin 1 lit a – g din
Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ?
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? 12 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.9/2016.
Punctul nr.5.
D-l Preşedinte de şedinţă Vincovici Iulius-Aurelian-Pentru acest punct doresc să dau cuvântul d-lui secretar.
În luna iulie 2016 în comuna Rîciu se desfăşoară cea de-a V-a Ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de Folclor
pentru Tineri Interpreţi "ÎN MEMORIAM VASILE CONŢIU", festival care are un impact asupra întregii comunităţi
duce la stabilirea unor colaborări importante cu diferite instituţii de cultură din ţară.
Evenimentul este organizat de Primăria comunei Rîciu care şi-a propus în felul acesta nu doar să sprijine
fenomenul cultural ci, de asemenea, să îl omagieze în cel mai potrivit mod cu putinţă pe profesorul Vasile
Conţiu, fiu al acestei comune, etnomuzicolog, profesor la Şcoala populară de artă din Tîrgu Mureş, interpret al
cântecului popular românesc, autor al mai multor volume - culegeri de folclor muzical, formatorul multor
generaţii de interpreţi care astăzi îi poartă recunoştinţă.
Pentru a sprijini derularea acestor manifestări, este nevoie de alocarea unei sume de bani din bugetul local, care
sa vină in completarea cheltuielilor legate de organizarea acestui eveniment, sume primite de la Consiliul
Judeţean Mureş..
Sumele au fost alocate din disponibilitatile Cap. 67 “Cultura, recreere si religie”.
Având în vedere Adresa Asociaţiei pentru Cercetare, Educaţie şi Dezvoltare Tg. Mureş, înregistrată la Primăria
comunei Rîciu sub nr. 3350 din 07.07.2016, prin care solicită Primăriei comunei Rîciu realizarea în parteneriat a
Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a V-a Rîciu,
ce se va desfăşura în perioada 18-20 iulie 2016, la Rîciu;
Ţinând cont de prevederile art.36 alin.(2), lit.d şi e, Consiliul local îndeplineşte următoarele categorii principale
de atribuţii a) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
b) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, care coroborate cu alin.6 lit.a în
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea
sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni,
lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Dată fiind însemnătatea acestui eveniment pentru imaginea comunităţii noastre, propun autorităţii deliberative:
-aprobarea asocierii Primăriei comunei Rîciu cu ASOCIAȚIA PENTRU CERCETARE, EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE
(ASCED) cu sediul in Tîrgu Mureş, Str. Parîngului nr. 16, tel 0742 760 430, cod fiscal 33984204, cont bancar
RO48RNCB0188144638920001, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMANA, sucursala Tîrgu Mureş, Manuela
Rozalia Gabor, președinte și Conțiu Lia Codrina, director proiecte și dezvoltare în vederea organizării acestui
eveniment.
-aprobarea sumelor necesare cu organizarea acestui festival.
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ?
Dl consilier Eşanu Neculai. Cultivarea sentimentului de dragoste de viaţă cultural autentică este considerat a fi
unul din obiectivele principale susţinute de către Casa de Cultură Vasile Conţiu, concretizat prin acest eveniment
important. Astfel, din dorinţa de a promova, mediatiza şi spori calitatea evenimentelor culturale considerăm
oportun acest proiect.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? 12 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.10/2016.
Punctul nr.6.
D-l Preşedinte de şedinţă Vincovici Iulius-Aurelian-Pentru acest punct doresc să dau cuvântul dnei Rîcean Mariacontabil.

Bugetul de venituri si cheltuieli este previziunea veniturilor si a cheltuielilor.
Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Riciu pentru anul 2016, s-a intocmit pe baza situaţiei
financiare înregistrate în perioada anterioară precum si a obiectivelor propuse a se realiza in anul
2016.
Pe parcursul anului, in timpul executiei bugetare pot aparea modificari in bugetul de venituri si
cheltuieli al unei institutii publice, aceasta situatie ducand la rectificarea bugetului in masura
posibilitatilor existente.
Motivul aparitiei acestor modificari este dat de unele cresteri neprevazute la capitolul de cheltuieli datorita
majorarii peste limite prevazute ale preturilor sau tarifelor unor furnizori, sau a imposibilitatii realizarii
veniturilor prevazute sau de realizarea unor venituri superioare sau economii (justificate) de cheltuieli. La unele
capitole a crescut (justificat) consumul la gaz si electricitatea iar la altele a scazut. La iluminatul stradal a scazut
considerabil consumul de curent electric datorita lucrarilor de modernizare a iluminatului stradal.

Avand in vedere art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare, potrivit caruia "pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot
aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite."
In urma analizei situatiilor financiare aferente trimestrului al II-lea, s-a constatat ca au intervenit
situatii care genereaza si impun o rectificare bugetara. Se propune o reasezare a sumelor pe capitole si
in cadrul capitolelor pe subcapitole, articole si alineate, care sa raspunda situatiilor specifice
intervenite in derularea bugetului pe perioada celor 6 luni din anul 2016 si a obiectivelor ce urmeaza a
fi indeplinite pana la sfarsitul anului 2016.
Fata de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2016 conform tabelului anexat.
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ?
Dl consilier Eşanu-Cum se procedează în astfel de cazuri. Se ia de la un capitol bugetar şi se duc spre alt capitol
bugetar anumite sume. Dacă la Casa de cultură sau la căminele culturale se organizează o nuntă, sumele

încasate fac venit la bugetul local. Dna Rîcean- Da.
Dl consilier Libeg-Pentru asemenea evenimente probabil că se citesc contoarele la curent, apă şi gaz. Dna
Rîcean-Da.
Dl consilier Cozoş Ioan-Andrei. Pe ce segmente aţi rectificat cheltuielile. Dna Rîcean- La iluminat public şi gaze
naturale. Aceste sume au fost repartizate la capitolele: autorităţi publice, învăţământ şi transpoturi şi
telecomunicaţii.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? 12 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.11/2016.
Punctul nr.7. D-l Preşedinte de şedinţă Vincovici Iulius-Aurelian, pentru acest subiect solicitam punctul de
vedere dlui secretar..
Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele
competenţelor autorităţilor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând
asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică.
În scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a
serviciilor de salubrizare a localitaţiilor, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de
interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi
publice aferente acestor servicii, s-a constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”.
Potrivit prevederilor art.14 alin.(1) din Statutul Asociaţiei „Adunarea generală este organul de conducere
deliberativ al Asociației, format din toți reprezentanții desemnați de către Părți, care vor fi Primarii unităților
administrativ-teritoriale și Președintele Consiliului Județean Mureș, în exercițiu, sau delegații acestora
împuterniciți să-i reprezinte.”
Având în vedere schimbările intervenite în componenţa autorităţilor publice locale ca urmare a scrutinului
electoral din 05.06.2016, fapt ce determină şi schimbarea reprezentanţilor legali ai unităţilor administrativ
teritoriale din AGA, se impune nominalizarea reprezentantului comunei Rîciu în Adunarea Generală a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.
Faţă de cele expuse, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului comunei Rîciu în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ ECOLECT MUREŞ”.
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ?
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? 12 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.12/2016.
II: Diverse
Preşedintele de şedinţă, consilier-Vincovici Iulius-Aurelian. Cine doreşte să ia cuvântul ?
Dl consilier Libeg-Dorin iniţierea a două proiecte de hotărâre astfel:
1. Proiect de hotărâre privind asigurarea transportului cetăţenilor din satele apartinătoare comunei o dată pe
săptămână la centru de comună.
2. Proiect de hotărâre privind transportul elevilor din satul Valea Ulieşului la şcoală.
Preşedintele de şedinţă, consilier- Vincovici Iulius-Aurelian.
Vă mulţumim.
Preşedinte de şedinţă,
Secretar,
VINCOVICI IULIUS-AURELIAN
DUNCA IOAN

