ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU
2016-2020
Proces-verbal

Încheiat astăzi, 22.08.2016 cu ocazia şedinţei extraordinare 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. 261 din
17.08.2016, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.39 alin.(2) coroborat cu art. 68 alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Participă următorii consilieri: Vă informez că din totalul de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi
astăzi 12 consilieri şi anume BELEAN ALIN-CIPRIAN, BELEAN VASILE, CHERTES IOAN, COZOŞ IOAN-ANDREI,
COZOŞ PETRU, EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL, PUSTAI PETRU-MIHAI, SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEŞAN
SEBASTIAN, VASU RAUL-FLORIN, VINCOVICI IULIUS-AURELIAN. Dl Libeg Teodor a demisionat din funcţia de
consilier local.
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 22.08.2016 a
fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Rîciu. Vă informez că din totalul
de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 12.
Scopul acestei şedinţe extraordinare este de a supune atenţiei dumneavoastră un proiect care
trebuie depus şi are termen urgent.
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
12.07.2016, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al Consiliului Local. Supun la
vot procesul verbal în forma prezentată.
Cine este pentru? 12 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Dau cuvântul d-lui consilier Vincovici Iulius-Aurelian.

D-l 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. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului
”MODERNIZARE STRĂZI PRINCIPALE ÎN LOCALITATEA RÎCIU, COMUNA RÎCIU, JUDEȚUL MUREȘ” finanțat
prin PNDL.
Iniţiator: Primar Vasu Ioan

Preşedintele de şedinţă. Supun votului dumneavoastră punctul de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cine
este împotrivă ? Abţineri? Cu 12 voturi pentru este adoptată ordinea de zi.
Aş dori să dau cuvântul domnului Primar, pentru acest punct de pe ordinea de zi.
Având în vedere prevederile:
-Art. 36 alin. 4, lit. ”d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
-Programului Național de Dezvoltare Locală finanțat de MDRAP,
În vederea finalizării dosarului investiției este necesară aprobarea indicatorilor tehnico – economici
actualizați ai investiției ”Modernizare străzi principale în localitatea Rîciu, Comuna Rîciu, Județul Mureș” în
sensul actualizării valorii aferentă lucrărilor rămase de executat la 31.12.2015 cu aplicarea cotei de 20%
pentru TVA, conform modificărilor Codului Fiscal începând cu 01.01.2016.
În acest sens, noua valoare a investiției rămasă de executat și decontat este de 1.772.072,80 lei inclusiv TVA,
eșalonată conform Devizului atașat la prezenta notă de fundamentare.
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.13/2016.
II: Diverse
Preşedintele de şedinţă, consilier- Vincovici Iulius-Aurelian.
Dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul, declarăm închise lucrările şedinţei.

Vă mulţumim.

Preşedinte de şedinţă,
Vincovici Iulius-Aurelian

Secretar,
DUNCA IOAN

