ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU
2016-2020
Proces-verbal
Încheiat astăzi, 29.11.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Rîciu.
Şedinţa începe la ora 15,00.
Consiliul Local al Comunei Rîciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu
nr. 457 din 18.11.2016, 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 29.11.2016
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 13 consilieri şi anume BELEAN ALINCIPRIAN, BELEAN VASILE, BORDEIANU MARIANA-MINERVA, CHERTES IOAN, COZOŞ IOANANDREI, COZOŞ PETRU, EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL, PUSTAI PETRU-MIHAI, SĂLĂGEAN
IUONEL, ULIEŞAN SEBASTIAN, VASU RAUL-FLORIN şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN.
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 al sedinţei Consiliului local
din data de 31.10.2016, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al
Consiliului Local. Supun la vot procesul verbal în forma prezentată.
Cine este pentru? 13 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Dau cuvântul d-lui consilier Belean Alin -Ciprian.
Dl Belean Alin -Ciprian - 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 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2016, al SC
SERVICII EDILITARE-PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL.
Iniţiator: Primar Vasu Ioan
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2016, al SC
SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL.
Iniţiator: Primar Vasu Ioan
3.Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice

şi juridice din comuna Rîciu în anul 2017.
Iniţiator: Primar Vasu Ioan
4.Proiect de hotarare privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2016“
pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu.
Iniţiator: Primar Vasu Ioan
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea
fenomenelor meteorologice specifice sezonului rece 2016-2017.
Iniţiator: Primar Vasu Ioan
6.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări).
Supun votului dumneavoastră punctele de pe ordinea de zi.
Cine este pentru? 13 voturi
Cine este împotrivă ?
Abţineri?
Cu 13 voturi pentru, este aprobată ordinea de zi.
Vă mulţumim.
Punctul nr.1.
Dl Belean Alin-Ciprian -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul doamnei
Morariu Leontina, administrator societate.
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 reprezintă pentru SC SERVICII EDILITARE PAZA SI
PROTECTIE RICIU SRL principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât si a
fondurilor necesare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanţarea activităţii de
exploatare, lichidităţilor necesare pentru plata obligaţiilor faţă de salariaţi, furnizori, bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale si protecţiei sociale, acţionari si alţi terţi).
Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza în
anul financiar 2016 comparativ cu datele preliminate pentru anul 2015.
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 s-a întocmit, având în vedere realizările
economico-financiare din anul 2015, necesitatea adaptării pentru a asigura echilibrul financiar
intern, desfășurarea activităţii economice în condiţii de eficienţă si programul fizic de prestaţii
estimat pentru anul 2016.
La stabilirea cifrei de afaceri s-a avut in vedere totalul cheltuielilor necesare pentru desfășurarea
activităţii economice în condiţii de eficienţă.
Mentionam faptul ca prognozarea cuantumului veniturilor totale ale anului 2016 este la nivelul
veniturilor totale realizate la sfarsitul anului 2015 precum si alte venituri proprii prevazute pentru
anul 2016. În concluzie, veniturile totale necesare a se realiza in anul 2016 sunt în sumă de 94 mii
lei, pentru a acoperi cheltuielile preconizate, motiv pentru care se va majora contractual incheiat
cu UAT Riciu, prin act aditional, incepand cu luna noiembrie 2016.
Cheltuielile totale au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul cheltuielilor efectuate in anul
2015 la care s-au adaugat incepand cu data de 01.02.2016 spor de noapte in valoare de 313 lei
fiecarui agent de paza conform referatului aprobat nr.1/29.01.2016.
Analizand modul de acoperire a timpului de lucru cu numarul angajatilor s-a constatat necesitatea
angajarii unei persone pentru evitarea orelor suplimentare lucrate imposibilitatea acordarii de
zile libere pentru orele suplimentare lucrate cat si pentru acordarea concediului de odihna,
administratorul societatii supune spre aprobare angajarea unei persoane pentru rezolvarea

acestor probleme.
Aceste probleme intervenite modifica majorarea cheltuielilor preconizate, diminuand rezultatul
exercitiului aferent anului 2016 , propus la inceputul anului in bugetul de venituri si cheltuieli.
Prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 s-au prevazut urmatoarele:
1. Venituri :
94,00 mii lei
din care : - din activitatea curenta :
94,00 mii lei
- alte venituri din exploatare :
0 mii lei
2. Cheltuieli :
92,80 mii lei
din care:
- Cheltuieli salariale 86,00 mii lei din care: - salarii brute – 70 mii lei
- contributii - 16 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii 4,2 mii lei
- Alte chelt. de exploatare
2,6 mii lei
3. Rezultatul brut al exercitiului –profit : 1,2 mii lei
4. Numarul efectiv de salariati la sfarsitul anului 2016 este 5.
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ?
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? 13 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 13 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea
nr.31/2016.
Punctul nr.2.
D-l Preşedinte de şedinţă Belean Alin-Ciprian -Pentru acest punct doresc să dau cuvântul
doamnei Morariu Leontina, administrator societate.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2012, s-a aprobat înfiinţarea SC SERVICII EDILITARGOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL. Consiliul Local Rîciu, în conformitate cu Actul constitutive al societăţii,
Comuna Rîciu are calitatea de asociat unic al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL,
având în acest sens prerogativele stabilite în sarcina sa de legislaţia în vigoare.
În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societăţii, bugetul de venituri şi cheltuieli
trebuie supus spre aprobare Consiliului Local Rîciu. Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe
anul 2016 a fost aprobat prin HCL nr. 19/2016.
Administratorul SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL solicit rectificarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2016, potrivit anexelor.
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza
înanul financiar 2016 comparativ cu datele preliminate pentru anul 2015. Bugetul de venituri si
cheltuieli pentru anul 2016 s-a întocmit, având în vedere realizările economico-financiare din anul
2015, necesitatea adaptării pentru a asigura echilibrul financiar intern, desfășurarea activităţii
economice în condiţii de eficienţă si programul fizic de prestaţii estimat pentru anul 2016.
In urma adresei nr. 63 care insoteste Raportul de inspectie economio-financiara prin care se cere

ca masura pentru intrarea in legalitate – rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli cat si a
Hotararii AGA nr. 49 /02.10.2016 prin care s-a aprobat desfiintarea a trei locuri de munca din
cadrul societatii se modifica situatia veniturilor si a cheltuielilor. Lipsa comenzilor incepand cu
luna octombrie 2016 si implicit reducerea veniturilor si imposibilitatea sustinerii financiare a
tuturor salariatilor a determinat desfiintarea a trei locuri de munca.
Ca urmare a celor prezentate administratorul societatii Morariu Leontina solicita aprobarea
rectificarii bugetului aferent anului 2016.
Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2016 asigură echilibrul financiar intern,
desfășurarea activităţii economice în condiţii de eficienţă si îndeplineste următoarele funcţii :
1.Funcţia de previziune
2.Funcţia de control a execuţiei financiare
3.Funcţia de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societăţi
Fundamentarea veniturilor totale
La stabilirea cifrei de afaceri s-a avut in vedere totalul cheltuielilor necesare pentru desfășurarea
activităţii economice în condiţii de eficienţă .
Mentionam faptul ca prognozarea cuantumului veniturilor totale cat si a cheltuielilor estimate ale
anului 2016 raportate la activitatea celor 10 luni ale anului in curs, inclusiv situatia intervenita cu
desfiintarea a trei locuri de muna incepand cu luna noiembrie a acestui an necesita aprobarea
rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli aferente anului 2016 tinand cont de reducerea fortei
de munca ceea ce are repercursiuni influentand in mod negative si veniturile.
În concluzie, veniturile totale necesare a se realiza in anul 2016 sunt în sumă de 150 mii lei.
Fundamentarea cheltuielilor totale
Cheltuielile totale au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul cheltuielilor efectuate in anul
2015, tinand cont de majorarile salariale intervenite in cursul anului 2016 şi de desfiintarea a trei
locuri de munca incepand cu luna noiembrie, valoarea cheltuielilor se va modifica prin reducerea
acestora.
Fundamentarea cheltuielilor totale
Cheltuielile totale au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul cheltuielilor efectuate in anul
2015, tinand cont de majorarile salariale intervenite in cursul anului 2016.
Prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 s-au prevazut urmatoarele:
1. Venituri :
150,45 mii lei
din care : - din activitatea curenta : 150,45 mii lei
- alte venituri din exploatare : 0 mii lei
2. Cheltuieli :
138,52 mii lei
din care:
- Cheltuieli salariale 117,67 mii lei din care: - salarii brute – 95,79 mii lei
- contributii 21,88 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii –
20,85 mii lei
3. Rezultatul brut al exercitiului –profit : 11,93 mii lei
4. Numarul mediu de salariati pentru anul 2016 a fost apreciat la 7.
Preşedintele de şedinţă. Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? 13 voturi.

Împotrivă?
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea
nr.32/2016.
Punctul nr.3. D-l Preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvântul dnei contabile
Ricean Maria.
Având în vedere apariţia noului Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) şi în
conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a autonomiei
locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea 199/1997,
stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale intră în competenţa consiliului local conform
prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin 4 lit. c din Legea 215/2001 privind Administraţia
publică locală.
La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017, în comuna Rîciu, s-a avut in vedere
prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
În materie fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte
normative, el precizând foarte explicit impozitele şi taxele care se constituie în venituri ale
bugetului local, urmând ca utilizarea acestora să aibă loc în condiţiile reglementărilor specifice
(Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale )
Modificările aduse sistemului local de fiscalitate din România, în ceea ce priveşte impozitele şi
taxele locale, prin aprobarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, au fost datorate în principiu
următorilor factori:
-eliminarea discriminării generate de sistemul fiscal actual în funcţie de natura juridică a
contribuabilului, în sensul că, impozitarea clădirilor se face în funcţie de natura juridică a
persoanei fizică/juridică, prin noul Cod fiscal sistemul de impozitare a clădirilor se va face în
funcţie de destinaţia clădirii care poate fi rezidenţială sau nerezidenţială (comercială)
-reducerea sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabili;
-încurajarea investiţiilor;
-impactul în bugetele autorităţilor locale acordând acestora posibilitatea să stabilească politica
fiscală locală ţinând cont de propriile necesităţi de proiectare bugetară.
Resursele financiare, din punct de vedere fiscal care constituie venituri proprii ale bugetelor
locale sunt urmatoarele:
A. impozitele şi taxele locale, instituite prin titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
respectiv:
a) impozitul şi taxa pe clădire
b) impozitul şi taxa pe teren
c) impozitul pe mijloacele de transport
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxele speciale;
h) alte taxe locale;
B. Amenzile aferente impozitelor şi taxelor locale precum şi dobânzile pentru plata cu întârziere a

impozitelor şi taxelor locale
C. taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege;
D. taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor
efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.
Începând cu 1 ianuarie 2016, în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Guvernul a adus modificări substanţiale în materie fiscală locală referitor la modalităţile de calcul
al impozitului pe clădiri şi terenuri, respectiv în funcţie de destinaţia acestora.
Având în vedere aceste aspecte legislative, a faptului că în anul 2016 au fost aduse modificări
substanţiale în materie fiscală locală referitor la modalităţile de calcul al impozitului pe clădiri şi
teren, care au produs creşteri ale veniturilor fiscale, precum şi că majoritatea contribuabililor, atât
persoane juridice cât şi persoane fizice, se confruntă cu dificultăţi economico-financiare,
executivul propune, pentru anul 2017, menţinerea impozitelor şi taxelor locale datorate de
persoanele fizice şi juridice la nivelul celor stabilite pentru anul 2016.
Potrivit Legii nr. 227/2015 şi pentru anul 2017, executivul propune acordarea unor facilităţi
fiscale, respectiv acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu
anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele
de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31
martie a anului fiscal, anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie
2016 mai mici de 40 lei conform prevederile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, precum şi scutirea impozitului/taxei pentru:
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice,
muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
b) clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ?
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat
Cine este pentru? 13 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea
nr.33/2016.
Punctul nr.4.
D-l Preşedinte de şedinţă Belean Alin-Ciprian-Pentru acest punct doresc să dau cuvântul d-lui
secretar.
Consiliul local Rîciu a desfăşurat începând cu anul 2000 acţiunea „Pomul de Crăciun“, acţiune ce
constă în oferirea de pachete cu cadouri constând în dulciuri şi fructe, copiilor care învaţă la
şcolile gimnaziale, atât la nivel preşcolar cât şi la nivel şcolar-clasele 0-VIII cu ocazia Sărbătorilor
de iarnă.
În contextul succesului de care s-a bucurat actiunea desfăşurată de Consiliul Local Rîciu în anii
anteriori, şi ca urmare a identificării nevoilor copiilor ce învaţă în comuna Rîciu considerăm
oportun ca preşcolarii şi scolarii din comună să beneficieze, în continuare, de susţinere din partea
autorităţii locale.
Având în vedere, cele menţionate, propunem desfăşurarea acţiunii „Pomul de Crăciun 2016“

respectiv achiziţionarea de dulciuri şi fructe pentru un număr de 464 copiii de vârstă preşcolară şi
şi preuniversitară din localităţile Rîciu, Sînmartin, Ulieş, Nima Rîciului şi Coasta Mare.
Procedura de achiziţie se va desfăşura conform prevederilor legale şi estimăm ca fiind necesară
alocarea sumei de 12.000 inclusiv TVA pentru o bună desfăşurare a acţiunii Pomul de Crăciun
2016, respectiv achiziţionarea produselor ce vor fi oferite copiilor cât şi pentru celelalte cheltuieli
conexe.
Faţă de cele arătate mai sus supunem atenţiei şi votului dumneavoastră proiectul de hotărâre
privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2016“ pentru copiii din
învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu.
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ?
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? 13 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea
nr.34/2016.
Punctul nr.5.
D-l Preşedinte de şedinţă Belean Alin-Ciprian-Pentru acest punct doresc să dau cuvântul d-lui
secretar.
Rețeaua de drumuri și străzi administrată de Consiliul Local al comunei Rîciu este în lungime de
50,092 km. Importanța economico-socială a menţinerii drumurilor în stare de viabilitate pe timpul
iernii impune stabilirea unui program cu măsuri precise de acţiune a utilajelor și a oamenilor
angrenaţi în prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice. La întocmirea planului
operativ s-a avut în vedere că, activitatea de deszăpezire va fi executată de angajaţii proprii, cu
utilaje şi echipamentele specifice activităţii de deszăpezire.
Pentru asigurarea unei circulaţii normale a autovehiculelor şi a pietonilor, pentru buna
desfășurare a aprovizionării populaţiei şi a societăţiilor comerciale din comuna Rîciu, ca urmare a
ninsorii sau a manifestării unor fenomene meteorologice periculoase, pentru iarna 2016-2017
trebuie intreprinse măsurile cuprinse în raportul de specialitate al viceprimarului.
În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului de
iarnă, se vor executa următoarele acţiuni şi dispune următoarele măsuri specifice:
1. Întocmirea planului de măsuri şi acţiuni pentru sezonul rece 2016-2017 al CLSU şi aprobarea
acestuia în cadrul unei şedinţe ordinare.
2. Analiza şi prezentarea stadiului pregătirii pentru sezonul rece, în cadrul unei şedinţe de lucru.
3. Finalizarea transportului de materiale antiderapante pentru toate drumurile şi străzile din
comuna Rîciu.
4. Evaluarea la nivelul a capacităţilor de resurse tehnice şi umane avute la dispoziţie pentru
intervenţii la deszăpeziri şi stabilirea măsurilor pentru menţinerea în stare operativă a
drumurilor şi străzilor.
5. Analizarea în cadrul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, a zonelor preponderent
dispuse înzăpezirilor din teritoriul administrativ, a concluziilor desprinse în anii anteriori pentru
înlăturarea efectelor negative cu accent pe cauzele care au determinat unele disfuncţii, în
vederea asigurării unor măsuri concrete pentru evitarea repetării acestora în iarna 2016 –2017,

materializate în planuri proprii de acţiune şi hotărâri ale consiliului local, în care să fie angrenate
resursele tehnice şi umane aflate la dispoziţie, inclusiv aportul voluntar al cetăţenilor.
6. Verificarea mijloacelor de intervenţie şi repararea celor cu defecţiuni în scopul asigurării unei
intervenţii operative.
7. Verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de înştiinţare pentru asigurarea
alarmării în timp util a C.L.S.U. şi a populaţiei din comună asupra eventualităţii producerii unor
fenomene meteorologice periculoase, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în prognozele şi
avertizările meteorologice transmise de instituţiile de specialitate.
8. Verificarea stocurilor de materiale antiderapante şi împrospătarea acestora, în vederea
asigurării intervenţiei continue.
Acestea sunt câteva din obiectivele propuse pentru derularea în bune condiţii a activităţii pentru
sezonul rece 2016-2017.
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ?
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? 13 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 13 din cei 13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea
nr.35/2016.
II: Diverse
Preşedintele de şedinţă, consilier-Belean Alin-Ciprian. Cine doreşte să ia cuvântul ?
Declarăm închise lucrările ședinței.
Vă mulţumim.

Preşedinte de şedinţă,
Belean Alin-Ciprian

Secretar,
DUNCA IOAN

