Completare site
Dispoziţii
31.Dispoziţia nr.50 din 09.04.2012, privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu
al doamnei Gliga Steliana Virginia, referent de specialitate în cadrul Compartimentul
contabilitate impozite şi taxe din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rîciu.
32.Dispoziţia nr.51 din 09.04.2012, privind încadrarea doamnei Gliga Steliana Virginia pe postul
de consilier în cadrul Compartimentului Fonduri din aparatul de specialitate al primarului
Comunei Rîciu pe perioadă determinată.
33.Dispoziţia nr.52 din 11.04.2012, privind stabilirea locurilor de afişaj electoral pe perioada
campaniei electorale pentru scrutinul organizat în data de 10 iunie 2012 în vederea alegerii
autorităţilor administraţiei publice locale pentru comuna Rîciu.
34.Dispoziţia nr.53 din 11.04.2012, privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor
echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.
35.Dispoziţia nr.54 din 13.04.2012, privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local
Rîciu.
36.Dispoziţia nr.55 din 24.04.2012, privind înfiinţarea Consiliului Comunitar Consultativ pe
Domeniul Educaţional şi Asistenţă Socială.
37.Dispoziţia nr.56-57 din 30.04.2012, privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru
susţinerea familiei.
38.Dispoziţia nr.58-59 din 30.04.2012, privind acordarea drepturilor de alocaţie familială pentru
susţinerea familiei.
39. Dispoziţia nr. 60 din 30.04.2012, privind încetarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea
familiei.
40.Dispoziţia nr.61-64 din 30.04.2012, privind reluarea ajutorului social.
41.Dispoziţia nr. 65-71 din 30.04.2012, privind suspendarea ajutorului social.
42.Dispoziţia nr. 72 din 07.05.2012, privind reîncadrarea în clase de salarizare a membrilor
echipei de proiect care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare.
43.Dispoziţia nr. 73 din 21.05.2012, privind rectificarea actului de căsătorie nr.6/1934 privind pe
numiţii Ruţia Alexandru şi Blaga Maria, exemplarele I şi II la rubricile numele de familie al soţului,
numele de familie al tatălui soţului şi numele de familie al mamei soţului.
44.Dispoziţia nr. 74, 79 din 31.05.2012, privind modificarea drepturilor de alocaţie pentru
susţinerea familiei.
45.Dispoziţia nr.75 din 31.05.2012, privind acordarea ajutorului social.
46.Dispoziţia nr.76-77 din 31.05.2012, privind modificarea ajutorului social.
47.Dispoziţia nr.78 din 31.05.2012, privind suspendarea ajutorului social.
48.Dispoziţia nr.80 din 31.05.2012, privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local
Rîciu.
49.Dispoziţia nr.81 din 31.05.2012, privind stabilirea personalului tehnic auxiliar, din cadrul
Primăriei comunei Rîciu, care va participa la realizarea activităţilor li acţiunilor impuse de
alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012, pe lângă
Biroul Electoral de Circumscripţie nr.77.
50.Dispoziţia nr.82 din 31.05.2012, privind prelungirea perioadei de acordarea a indemnizatiei
lunare numitei Apăfăian Elena, pentru îngrijirea minorului Apăfăian Raul Cătălin, domiciliat in
comuna Rîciu, strada Gheorghe Şincai nr.113, persoana cu handicap GRAV, pe perioadă
determinată (de la 10.04.2012-06.04.2013).

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
PRIMAR
DISPOZIŢIA

Nr. 188

Din 10.07.2012
privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din comuna Rîciu pentru desfăşurarea
referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României
Primarul comunei Riciu, judetul Mures,
Având în vedere:
-Adresa prefectului nr.9536/SIV/09.07.2012 privind realizarea acţiunilor necesare desfăşurării
referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României;
-Prevederile art. 18 din Legea nr.3/2000 (*actualizată*) privind organizarea si desfăşurarea
referendumului;
-Prevederile pct. 16 din Anexa la HG nr. 683/2012 privind aprobarea programului calendaristic pentru
realizarea acţiunilor necesare desfăşurării referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru
demiterea Preşedintelui României;
În temeiul prevederilor art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
dispun:
Art. 1. În vederea realizării acţiunilor necesare desfăşurării referendumului naţional din data de
29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, în comuna Rîciu se delimitează următoarele secţii
de votare: (anexa)
Secţia de votare nr. 1- Rîciu cu sediul la CASA DE CULTURĂ „VASILE CONŢIU”: Strada Gheorghe Şincai nr.
71, cuprinde alegătorii care domiciliază pe străzile: Avram Iancu, Bisericii, Busuiocului, Cireşului, Cîmpului,
Cloşca, Crişan, Dîlmei, Gării, Gheorghe Şincai, Horea, Iuliu Maniu, Liliacului, Livezii, Liviu Rebreanu,
Mănăstirii, Mierlei, Mihai Viteazu, Mioriţei, Păcii, Păşunii, Scurtă, Stadionului, Sub Umbrar, Tăului,
Tineretului, Tîrgului, Vasile Conţiu, Verii, Viilor, precum şi locuitorii din Satul Coasta Mare.
Secţia de votare nr. 2- Sînmartinu de Cîmpie cu sediul la CĂMINUL CULTURAL: Strada Principală nr. 15,
cuprinde alegătorii care domiciliază în satele: Sînmartinu de Cîmpie, Căciulata, Cotorinau, Cureţe,
Hagău, Leniş, Obîrşie, Valea Seacă şi Valea Ulieşului.
Secţia de votare nr. 3- Ulieş cu sediul la ŞCOALA GENERALĂ, nr.124, cuprinde alegătorii care domiciliază
în satele: Ulieş, Valea Sînmartinului şi Pîrîu Crucii.
Secţia de votare nr.4- Nima Rîciului cu sediul la CĂMINUL CULTURAL nr.51, cuprinde alegătorii care
domiciliază în satul Nima Rîciului.
Art.2. Persoana desemnată pentru a urmări organizarea şi desfăşurarea amenajării spaţiilor
destinate acestor secţii de votare este Chertes Ioan– viceprimar.
Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei
comunei Rîciu şi pe site-ul www.comunariciu.ro.

Primar, Ioan Vasu

Avizat pt. legalitate, Secretar Dunca Ioan

Anexa 1
Delimitarea secţiilor de votare
Nr.
Secţiei
de
votare

Date de contact ale secţiei de votare
Localitatea

Denumirea si adresa localului
secţiei de votare

Rîciu

CASA DE CULTURĂ „VASILE CONŢIU”:
Strada Gheorghe Şincai nr. 71.

2.

Sînmartinu de
Cîmpie

CĂMINUL CULTURAL: Strada
Principală nr. 15

3.

Ulieş

ŞCOALA GENERALĂ: nr.124

4.

Nima Rîciului

CĂMINUL CULTURAL: nr.51

1

Delimitarea secţiei de votare

Primar,
IOAN VASU

Satul Rîciu cu străzile:
Avram Iancu nr.impare 1-17 şi nr. pare de la 228#Bisericii nr. impare 1-23 şi nr.pare 2- 40#Busuiocului
nr.impare 1-1 şi nr.pare 2-4#Cireşului nr.impare 1-1,
nr.pare 2-6#Cîmpului nr.impare 1-1, nr.pare 2-6#Cloşca
nr.impare 1-5, nr.pare 2-2#Crişan nr.impare 1-1, nr.
pare 2-6#Dîlmei nr.impare-nr.pare 2-8#Gării nr.pare/
nr. impare 1-5-Gheorghe Şincai nr.impare 1-147,
nr.pare 2-176#Horea nr. impare 1-13, nr.pare 2-12#Iuliu
Maniu nr.impare 1-11, nr.pare 2-34#Liliacului
nr.impare-nr.pare 2-10#Livezii nr.impare 1-11A, nr.pare
2-20#Liviu Rebreanu nr.impare 1-13, nr.pare 216#Mănăstirii nr.impare 1-17, nr. pare2-18#Mierlei
nr.impare 1-63 B, nr.pare2-50#Mihai Viteazu
nr.impare1-27, nr.pare 2-30#Mioriţei nr. impare1-25,
nr.pare 2-16#Păcii nr.impare-, nr.pare2-4#Păşunii
nr.impare 1-11, nr.pare 2-24#Scurtă nr.impare 1-3,
nr.pare 2-8#Stadionului nr.impare 1-1, nr.pare 2-2#Sub
umbrar nr.impare-nr.pare 2-2#Tăului nr.impare 1-13,
nr.pare 2-18#Tineretului nr.impare 1-11, nr.pare 232#Tîrgului nr.impare 1-7, nr.pare 2-22#Vasile Conţiu
nr.impare 1-41,nr.pare 2-28#Verii nr.impare-, nr.pare 28#Viilor nr.impare 1-5, nr.pare2-2#

Satul:Coasta Mare nr. 1-66#
Satele: Sînmartinu de Cîmpie, nr. 1-245/B#
Căciulata, nr. 338-416#Cotorinau, nr.
1-10#Cureţe, nr.1-12#Hagău, nr.1-32#Leniş, nr.
246-337/C#Obîrşie nr.1# Valea
Seacă, nr.114#Valea Ulieşului, nr.1-15#
Satele: Ulieş nr.1-248#Valea Sînmartinului nr. 1106#Pîrîu Crucii 1-57#
Satul: Nima Rîciului nr.1-186#

Secretar,
Dunca Ioan

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL
HOTARAREA NR.22 DIN 20.04.2012
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.

PROIECT

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 23
din 20.04.2012
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor al comunei Rîciu

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2012, urmare a
dispoziţiei de convocare nr. 54 din 13.04.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu,
Analizând expunerea de motive nr.1835 din 13.04.2012 a primarului comunei Rîciu,
Având în vedere:
-prevederile Ordonantei Guvernului nr. 84/2001, aprobata prin Legea nr. 372/2002, privind infiintarea, organizarea
si functionarea serviciilor publice de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
-HG nr. 2104/2004, privind Metodologia privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul
serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor
umane, financiare si materiale,
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.b) art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se aproba infiintarea si organizarea Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, in
subordinea Consiliului Local al comunei Rîciu, prin reorganizarea compartimentului secretariat, stare civila.
Art.2. Regulamentul de functionare si organigrama acestui serviciu vor fi adoptate dupa parcurgerea etapelor de
autorizare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 84/2001, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor
publice comunitare de evidenta a persoanelor.
Art.3 Se numeste Primarul comunei Rîciu pentru coordonarea activitatii SPCLEP Rîciu.
Art.4 Primarul, secretarul si contabilul sef vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 5 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Mures in vederea exercitarii controlului cu
privire la legalitate, Direcţiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Mures si se aduce la cunostinta publica prin publicarea
pe pagina de internet www.comunariciu.ro.

Preşedinte de şedinţă,
Vasu Raul

HOTĂRÂREA NR.24 DIN 20.04.2012

Contrasemnează,
Secretar
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.24
din 20.04.2012
privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică în vederea reprezentării Unităţii
Administrativ-Teritoriale Comuna Rîciu, în procesul intentat de SC Kyo Inc SRL Satu Mare şi SC
SC Elektronische Archiv Verschlusselung SRL Satu Mare.
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2012, urmare
a dispoziţiei de convocare nr. 54 din 13.04.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu şi a consilierului primarului nr. 1836 din
13.04.2012, prin care se propune încheierea unui contract de asistentă juridică cu un avocat care are experienţă în
soluţionarea litigiilor de contencios administrativ şi comercial, în vederea reprezentării Comunei Rîciu în procesul intentat
de SC Kyo Inc SRL Satu Mare şi SC Elektronische Archiv Verschlusselung SRL Satu Mare.
In conformitate cu prevederile Legii nr.51/1995 pentru organizarea profesiei de avocat şi ale Statutului profesiei
de avocat, cu completările şi modificările ulterioare, şi a art.6, al.1, art.19 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36, alin.1 şi alin.9 şi a art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte:
Art. 1- Se aprobă încheierea unui contract de asistentă juridică în vederea reprezentării comunei Rîciu în
procesul intentat de SC Kyo Inc SRL Satu Mare şi SC Elektronische Archiv Verschlusselung SRL Satu Mare, până la
soluţionarea irevocabilă a cauzei.
Art.2.- Se mandatează primarul comunei Rîciu, d-l Ioan Vasu pentru semnarea contractului de asistentă juridică.
Art.3 Se mandatează d-na avocat Claudia Jiana Oltean pentru reprezentarea în instanţă a intereselor UAT
Comuna Rîciu şi pentru redactarea tuturor documentelor necesare pentru soluţionarea litigiului.
Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş,- Primarului comunei Rîciu, si se
aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet www.comunariciu.ro.

Preşedinte de şedinţă,
Vasu Raul

Contrasemnează,
Secretar
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 25
din 20 aprilie 2012

privind aprobarea acordării unei sume de bani cu titlu de sprijin financiar, pentru Parohia Reformată
Sânpetru de Câmpie-Filiala Ulieş aflată pe raza administrativ teritorială a comunei Rîciu
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2012,
urmare a dispoziţiei de convocare nr.54 din 13.04.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu,
Având în vedere:
-cererea nr.20/2012 a Parohiei Reformate Sânpetru de Câmpie, Filiala Ulieş, prin care solicită
acordarea unui sprijin financiar pentru renovarea gardului bisericii din satul Ulieş,
-expunerea de motive nr. 1837/2012 a d-lui viceprimar Chertes Ioan, prin care propune
acordarea unui sprijin financiar,
Analizând:
-prevederile dispozitiillor cuprinse în Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală,
republicată, coroborate cu Ordonanţa Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr.125/2002, Normele metodologice de aplicare a acesteia,
aprobate prin HGR nr.1470/2002 si Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
ÎN TEMEIUL dispoziţiilor art.36 p-ctul 19 lit.c) din Legea nr. 215/23.04.2001 – legea administratiei publice
locale, republicată;

hotărăşte:
Art.1 Se aprobă acordarea sumei de 2000 lei cu titlu de sprijin financiar, pentru renovarea gardului bisericii
din satul Ulieş (Pr. Paroh Csenteri Levente).
Art.2 Biserica reformată va avea obligaţia să întocmească şi să transmită o raportare privind modul de utilizare
a fondurilor primite.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceste Primarul comunei Rîciu.
Se comunică :
 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş;
 Primarului Comunei Rîciu;
 Compartimentului contabilitate impozite şi taxe;
 Parohiei Bisericii Reformate Sînpetru de Câmpie-Filiala Ulieş, si se aduce la cunostinta publica prin publicarea
pe pagina de internet www.comunariciu.ro.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Vasu Raul

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 26
din 20 aprilie 2012

privind aprobarea caietului de sarcini pentru reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în comuna
Rîciu

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2012,
urmare a dispoziţiei de convocare nr.54 din 13.04.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu,
Analizând:
- Expunerea de motive nr. 1838/2012 a primarului comunei Rîciu,
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr.34/2006 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(4) lit.d, alin.(6) lit. a) pct. 7, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:

Art.1 Se aprobă caietul de sarcini pentru reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în comuna Rîciu, în
localitatea Rîciu.
Art. 2 Se aprobă finanţarea proiectului din Bugetul local al comunei Rîciu Secţiunea Dezvoltare cap.70
02 art. 71 01 30 cu suma de 50.000 lei fără TVA .
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceste Primarul comunei Rîciu.
Se comunică :
 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş;
 Primarului Comunei Rîciu;
 Compartimentului contabilitate impozite şi taxe si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe
pagina de internet www.comunariciu.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Vasu Raul

CONTRASEMNEAZA,
Secretar
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 27
din 20 aprilie 2012

privind aprobarea caietului de sarcini pentru realizarea Sistemului de supraveghere video stradal, în localitatea Rîciu.

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2012,
urmare a dispoziţiei de convocare nr. 54 din 13.04.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu,
Analizând:
- Expunerea de motive nr. 1839/2012 a primarului comunei Rîciu,
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr.34/2006 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(4) lit.d, alin.(6) lit. a) pct. 7, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:

Art.1 Se aprobă caietul de sarcini pentru realizarea Sistemului de supraveghere video stradal, în
localitatea Rîciu.
Art. 2 Se aprobă finanţarea proiectului din Bugetul local al comunei Rîciu Secţiunea Dezvoltare cap.51
02 art. 71 01 30 cu suma de 22.973,30 lei fără TVA .
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceste Primarul comunei Rîciu.
Se comunică :
 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş;
 Primarului Comunei Rîciu;
 Compartimentului contabilitate impozite şi taxe si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe
pagina de internet www.comunariciu.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Vasu Raul

CONTRASEMNEAZA,
Secretar
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.28
din 20 aprilie 2012

privind aprobarea caietului de sarcini pentru reparaţia şi modernizarea străzilor prin pietruire din
comuna Rîciu.
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2012,
urmare a dispoziţiei de convocare nr. 54 din 13.04.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu,
Analizând:
- Expunerea de motive nr. 1840/2012 a primarului comunei Rîciu, privind necesitatea realizării pietruirii
unor strazi în comuna Rîciu, satele Sînmartin şi Ulieş,
Având în vedere reglementările cuprinse în:
-art.1 alin. (3) din HOTĂRÂREA nr. 577 din 25 septembrie 1997 (**republicată**)(*actualizată*)privind
pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu
apă a satelor****)modificată şi completată cu HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010;
-art.8 din ORDONANŢA nr. 21 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr.34/2006 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art.36 alin. (1), alin. (2), lit.b), alin.4 lit. d) si art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:
Art.1.Se aprobă caietul de sarcini pentru pentru reparaţia şi modernizarea străzilor prin pietruire din
com. Rîciu, prevăzute în anexa nr.1, ca parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă finanţarea proiectului din Bugetul local al comunei Rîciu, Secţiunea Dezvoltare cap.84
02 art. 71 01 30.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste Primarul comunei Rîciu.
Se comunică :
 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş;
 Primarului Comunei Rîciu;
 Compartimentului contabilitate impozite şi taxe si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe
pagina de internet www.comunariciu.ro.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Vasu Raul

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 29
din 20 aprilie 2012

privind aprobarea caietului de sarcini pentru reparaţia şi modernizarea trotuarelor de pe strada Gheorghe Şincai
din localitatea Rîciu.
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2012, urmare a
dispoziţiei de convocare nr. 54 din 13.04.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu,
Analizând:
- Expunerea de motive nr. 1841/2012 a primarului comunei Rîciu, privind necesitatea realizării reparaţiei şi
modernizării trotuarelor de pe strada Gheorghe Şincai din localitatea Rîciu,
- Avizul Comisiei nr. 1.-Comisia pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism,
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- Art.8 din ORDONANŢA nr. 21 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr.34/2006 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art.36 alin. (1), alin. (2), lit.b), alin.4 lit. d) si art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:
Art.1.Se aprobă caietul de sarcini pentru pentru reparaţia şi modernizarea străzilor prin pietruire din com. Rîciu,
prevăzute în anexa nr.1, ca parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Programul lucrarilor de intretinere, reparare si modernizare a tramei stradale contine urmatoarele etape :
a). Realizarea proiectului tehnic (documentatie tehnica ~idetalii de executie) ;
b). Executarea efectiva a lucrarilor.
Art. 3 Se aprobă finanţarea proiectului din Bugetul local al comunei Rîciu, Secţiunea Dezvoltare cap.84 02 art. 71 01
30.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste Primarul comunei Rîciu.
Se comunică :
 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş;
 Primarului Comunei Rîciu;
 Compartimentului contabilitate impozite şi taxe si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de
internet www.comunariciu.ro.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Vasu Raul

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 31
din 5 iunie 2012

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei societăţi comerciale cu răspundere
limitată la nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Rîciu.
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 5 iunie 2012,
urmare a dispoziţiei de convocare nr.80 din 31.05.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu,
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr. 2622 din 31.05.2012, întocmit de către Ioan Vasu-primarul comunei Rîciu, prin
care se propune înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea S.C. SERVICII
PUBLICE RÎCIU SRL, cu sediul în strada Gheorghe Şincai, nr.70, având acţionar unic comuna Rîciu, cu sediul în
strada Gheorghe Şincai, nr.58, care va avea ca principal obiect de activitate: lucrări de gospodărire
comunală şi reparaţii de drumuri ale comunei; întreţinerea, administrarea şi exploatarea târgului;
amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, etc., de asemenea, se propune şi împuternicirea dlui Milăşan Florin
să întocmească actul constitutiv şi să întreprindă toate demersurile prevăzute de lege în vederea
înmatriculării societăţii nou înfiinţate la Registrul Comerţului;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate: Comisia pentru
agricultură, activităţi economico financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, şi Comisia juridică şi de
disciplină, protecţia mediului şi turism;
Având în vedere că la nivelul comunei Rîciu, administrarea domeniului public și privat intră în sfera de
activitate a Consiliului Local, iar pentru îndeplinirea obiectivului autorității locale consideră oportun că
pentru crearea condițiilor favorabile dezvoltării și reabilitării infrastructurii edilitar urbane ca suport al
creșterii nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor și implict al îmbunătățirii condițiilor de viață, de muncă și
de locuire ale populației, este nevoie de înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu
acționar unic consiliul local Rîciu;
În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.35, alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu
modificarile si completarile ulterioare
În baza art.36, alin.(2), lit.a, d), alin.6 lit.a pct.14, art.45, alin.(1) şi art. 115 lit.b din Legea nr. 215/2001,
privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenţi,

hotărăşte:

Art.1. Se aprobă înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea S.C. S.C. SERVICII
PUBLICE RÎCIU SRL, cu sediul în strada Gheorghe Şincai, nr.70, având acţionar unic comuna Rîciu, cu sediul în
strada Gheorghe Şincai, nr.58.
Art.2. Societatea înfiinţată conform art.1 va avea ca obiect principal de activitate:
a) lucrări de gospodărire comunală şi reparaţii de drumuri ale comunei;
b) întreţinerea, administrarea şi exploatarea târgului
c) amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, etc.
Art.3. Se împuterniceşte dl Milăşan Florin să întocmească actul constitutiv şi să întreprindă demersurile
prevăzute de lege în vederea înmatriculării societăţii nou înfiinţate la Registrul Comerţului.
Art.4. Actul constitutiv al societăţii nou înfiinţate va fi supus spre aprobare Consiliului Local.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş;
 Primarului Comunei Rîciu;
 Compartimentului contabilitate impozite şi taxe si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe
pagina de internet www.comunariciu.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Vasu Raul

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 32
din 5 iunie 2012

privind aprobarea aderării unităţii administrativ teritoriale Comuna Rîciu, ca membru cu drepturi
depline în cadrul Asociaţiei de Proprietari de Terenuri „Şincai“.

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 5 iunie 2012, urmare a
dispoziţiei de convocare nr.80 din 31.05.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu,
Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic,
Luând în considerare prevederile art. 3, alin. (1), lit. a), precum şi art. 4, alin. (1) din Ordinul nr. 1221/2010 al
Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a
faunei cinegetice,
Analizând Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Proprietari de Terenuri „Şincai”, cu sediul în localitatea
Pogăceaua, nr.19, jud. Mureş, având ca scop principal alegerea şi propunerea gestionării fondului de vânătoare
în cuprinsul căruia persoanele asociate deţin mai mult de 51 % din suprafaţa acestuia cu administrarea fondului
cinegetic, pentru gospodărirea durabilă şi eficientă a fondului cinegetic şi piscicol de pe terenurile proprietate
privată a asociaţiilor, pe baza contractelor de gestiune, în scopul asigurării echilibrului ecologic şi ameliorării
calităţii populaţiilor faunei de interes cinegetic;
În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale legii nr.
230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, a HG nr.26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, a Legii nr.407/2006 a vânătorii şi fondului cinegetic;
În conformitate cu prevederile art. 6, din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „e”, alin. 7, lit. „c”, precum şi ale art. 45, alin. 1, din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

hotărăşte:
Art. 1. Aderarea comunei Rîciu la Asociaţia de Proprietari de Terenuri „Şincai“, cu sediul în localitatea
Pogăceaua nr.19, jud. Mureş, cu suprafaţa de 476,41 ha păşune. Comuna Rîciu va rămâne membră a acestei
asociaţii cu drepturi depline până la data de 05.06.2017, perioadă considerată suficientă pentru a evalua modul
în care se gestionează fondul de vânătoare.
Art. 2. Însuşirea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Proprietari de Terenuri „Şincai“, prevăzând ca
scop principal principal alegerea şi propunerea gestionării fondului de vânătoare în cuprinsul căruia persoanele
asociate deţin mai mult de 51 % din suprafaţa acestuia cu administrarea fondului cinegetic, pentru gospodărirea
durabilă şi eficientă a fondului cinegetic şi piscicol de pe terenurile proprietate privată a asociaţiilor, pe baza
contractelor de gestiune, în scopul asigurării echilibrului ecologic şi ameliorării calităţii populaţiilor faunei de
interes cinegetic

Art. 3. Împuternicirea primarului comunei Rîciu, domnul Vasu Ioan, să semneze toate actele necesare aderării
comunei Rîciu la Asociaţia de Proprietari de Terenuri „Şincai“, respectiv să reprezinte interesele comunei în
această asociaţie.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş;
 Primarului Comunei Rîciu;
 Asociaţiei de Proprietari de Terenuri „Şincai“, si se aduce la cunostinta publica prin publicarea

pe pagina de internet www.comunariciu.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vasu Raul

Contrasemnează,
Secretar,
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 33
din 5 iunie 2012

Privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garanţie nr. IG 103307227/05.11.2010 emisă de Fondul de
garantare a Creditului Rural
Avînd în vedere Nota de Fundamentare nr. 2620 din 31.05.2012 prezentată de domnul primar
Ioan Vasu,
-luând act de prevederile articolului 11 aliniatul (1) din „Cererea de prelungire a scrisorii de
garanţie” emisă de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA,
-analizând prevederile articolului 4 , aliniatele (2) şi (4) din Contractul de Finanţare
C322010872800001 încheiat între Comuna Rîciu – în calitate de beneficiar şi Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit – în calitate de Autoritate Contractantă,
-coroborat cu necesitatea prelungirii scrisorii de garanţie din partea FGCR pentru implementarea
proiectului „MODERNIZARE, ASFALTARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA RÎCIU ŞI EXTINDEREA
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE SÎNMARTINUL DE CÎMPIE, LENIŞ, CĂCIULATA, COMUNA
RÎCIU, JUDEŢUL MUREŞ” finanţat prin FEADR, Măsura 322
În temeiul art. 36 (2) lit. B; alin. 4 lit.d; art. 45 alin. 1; art. 115 alin. 1 lit.b din Legea Administraţiei
Publice Locale, republicată, cu modificările şi completăriile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă Solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. IG 103307227/05.11.2010 obţinută
din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, anexată prezentei.
Art. 2. - Un exemplar se trimite la Instituţia Prefectului Mureş pentru control legalitate, un exemplar la
dosarul şedinţei, un exemplar la compartimentul de contabilitate al unităţii administrativ teritoriale şi un
exemplar la Dosarul de implementare al proiectului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vasu Raul

Contrasemnează,
Secretar,
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

2012-2016

H O T Ă R Â R E A nr.1
DIN 20.06.2012

privind alegerea Comisiei de validare
Consiliul Local Rîciu, întrunit în şedinţa de constituire, la data de 20.06.2012;
Având în vedere:
- prevederile art. 31 alin. (2), (3), (4) şi (5), art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi
- prevederile art. 4 şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consillilor locale aprobată şi modificată prin Legea
nr.673/2002;
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Se alege Comisia de validare a Consiliului local Rîciu, care va funcţiona pe întreaga durată
a mandatului acestuia, în următoarea componenţă:
1.Domnul MANOILĂ IOAN-PREŞEDINTE
2.Domnul SĂLĂGEAN IUONEL-SECRETAR
3.Domnul CIOLOBOC IOAN
4.Domnul BUCUR IACOB
5.Domnul RUŢA MIRCEA
ART.2. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului cu:
- primarul comunei Rîciu
- Instituţia Prefectului judeţul Mureș

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Nume, prenume COZOŞ PETRU
Semnătură ____________

ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRSTĂ
VASU RAUL FLORIN
VINCOVICI IULIUS AURELIAN

SECRETAR
Nume, prenume DUNCA IOAN
Semnătură ______________

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

2012-2016

H O T Ă R Â R E A nr. 2
din 20 iunie 2012
privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 10 iunie 2012, ce compun Consiliul
local al comunei Rîciu

Consiliul Local Rîciu, întrunit în şedinţa de constituire, la data de 20 iunie 2012;
Având în vedere:
- procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Rîciu;
- prevederile art. 31 alin. (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată,
- prevederile art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
aprobat de Ordonanţa nr. 35/2002 - modificată de Legea nr. 673/2002.
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (5), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 Se validează mandatele următorilor consilieri aleşi în data de 10 iunie 2012, în Consiliul Local Rîciu:
Nr.
crt.

Numele si prenumele

0
1

BUCUR IACOB

Lista
partidului politic, alianţei politice pe care a
candidat
2
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/PDL

2

CHERTES IOAN

ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL

1

3
CIOLOBOC IOAN
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ/PNL
4
COZOS PETRU
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
5
COZOS PETRU
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ/PNL
6
GOREA IOAN
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ/PSD
7
MANOILĂ IOAN
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
8
RUŢA MIRCEA
PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU
9
SĂCĂREA PETRU
PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU
10
SĂLĂGEAN IUONEL
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
11
ULIEŞAN IOAN
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
12
VASU RAUL FLORIN
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
13
VINCOVICI IULIUS-AURELIAN
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
ART.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare, în cazul celor absenţi de la şedinţă,
potrivit art. 31^1 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.

ART.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului cu:
- primarul comunei Rîciu
- Instituţia Prefectului judeţul Mureș

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Nume, prenume COZOŞ A. PETRU
Semnătură ____________

ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRSTĂ
VASU RAUL FLORIN
VINCOVICI IULIUS AURELIAN

SECRETAR
Nume, prenume DUNCA IOAN
Semnătură ______________

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

2012-2016

H O T Ă R Â R E A nr.3
din 20 iunie 2012
privind constituirea Consiliului local al comunei RÎCIU

Consiliul Local al comunei Rîciu, întrunit în şedinţa de constituire, la data de 20.06.2012;
Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 32 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 8 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consillilor locale aprobată şi modificată prin Legea
nr.673/2002;
În temeiul prevederilor art. 34 alin. (2), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1.Cu data de 20.06.2012, se constată declararea ca legal constituit a Consiliul local al
comunei Rîciu, în următoarea componeneţă:
Nr.
crt.
0
1

Numele si prenumele

BUCUR IACOB

Lista
pe care a candidat
2
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/PDL

2

CHERTES IOAN

ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CIOLOBOC IOAN
COZOS PETRU
COZOS PETRU
GOREA IOAN
MANOILĂ IOAN
RUŢA MIRCEA
SĂCĂREA PETRU
SĂLĂGEAN IUONEL
ULIEŞAN IOAN
VASU RAUL FLORIN
VINCOVICI IULIUS-AURELIAN

UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ/PNL
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ/PNL
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ/PSD
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU
PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL

1

ART.2. Cu data prezentei hotărâri încetează mandatul Consiliului local al comunei Rîciu constituit prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Rîciu nr. 3/2008 şi al consilierilor locali în funcţie.
ART.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului cu:
- primarul comunei Rîciu
- Instituţia Prefectului judeţul Mureș

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Nume, prenume COZOŞ A. PETRU
Semnătură ____________

ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRSTĂ
VASU RAUL FLORIN
VINCOVICI IULIUS AURELIAN

SECRETAR
Nume, prenume DUNCA IOAN
Semnătură ______________

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

2012-2016

H O T Ă R Â R E A nr. 4
din 20 iunie 2012
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul local al comunei Rîciu;
Având în vedere:
- prevederile Hotârârii consiliului local nr.3 din 20.06.2012, privind constatarea declarării ca legal
constituit a Consiliului Local;
- art. 9 din Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;
În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Se alege preşedinte de şedinţă domnul VINCOVICI IULIUS AUREL, care va conduce
şedinţele consiliului local pe o perioada de 3 luni, începând cu data adopătării prezentei hotărâri.
ART. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului cu:
- primarul comunei Rîciu
- Instituţia Prefectului Judeţul Mureș

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Nume, prenume COZOŞ A. PETRU
Semnătură ____________

ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRSTĂ
VASU RAUL FLORIN
VINCOVICI IULIUS AURELIAN

SECRETAR
Nume, prenume DUNCA IOAN
Semnătură ______________

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

2012-2016

H O T Ă R Â R E A nr.5
din 20 iunie 2012
privind alegerea viceprimarului
Consiliul local al comunei Rîciu întrunit în şedinţa la data de 20.06.2012;
Având în vedere:
- prevederile Hotârârii consiliului local nr. 2 din 20.06.2012, privind validarea mandatelor;
- prevederile Hotârârii consiliului local nr. 3 din 20.06.2012, privind constatarea declarării ca legal
constituit a Consiliului Local;
- art. 11 alin. (1) din Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (5), art. 57 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Se alege domnul CHERTES IOAN, în calitate de viceprimar al comunei Rîciu;
ART. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului cu:
- Domnul Primar al comunei Rîciu
- Instituţia Prefectului Judeţul Mureș

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Nume, prenume:___________
Semnătură ____________

SECRETAR
Nume, prenume: Dunca Ioan
Semnătură ______________

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

2012-2016

H O T Ă R Â R E A nr. 6
din 20 iunie 2012
privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate
Consiliul local al comunei Rîciu întrunit în şedinţa la data de 20.06.2012;
Având în vedere:
- prevederile Hotârârii consiliului local nr.2 din 20.06.2012, privind validarea mandatelor;
- prevederile Hotârârii consiliului local nr.3 din 20.06.2012, privind constatarea declarării
ca legal constituit a Consiliului Local;
- art. 15 din Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare
şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (5), art. 54 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Alege pe întreaga durată a mandatului un nr. de 3 comisii pe domenii* de
specialitate având denumirea și componența următoare:
1. Comisia pentru AGRICULTURA, ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA
TERITORIULUI SI URBANISM:
MANOILĂ IOAN-PREŞEDINTE
VINCOVICI IULIUS-AUREL-SECRETAR
ULIEŞAN IOAN-MEMBRU
CIOLOBOC IOAN-MEMBRU
RUŢA MIRCEA-MEMBRU
2. Comisia pentru ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, INVATAMANT, SANATATE SI
FAMILIE, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIE COPII, TINERET SI SPORT
SĂLĂGEAN IUONEL-PREŞEDINTE
SĂCĂREA PETRU-SECRETAR
CHERTES IOAN-MEMBRU
COZOŞ P. PETRU-MEMBRU
MANOILĂ IOAN-MEMBRU
3. Comisia JURIDICA SI DE DISCIPLINA, PROTECTIE MEDIU SI TURISM
VASU RAUL-PREŞEDINTE
GOREA IOAN-SECRETAR
COZOŞ A. PETRU-MEMBRU
BUCUR IACOB-MEMBRU
COZOŞ P.PETRU-MEMBRU
ART. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija
secretarului cu:
- Domnul Primar al comunei Rîciu
- Instituţia Prefectului Judeţul Mureș

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Nume, prenume VINCOVICI IULIUS-AUREL
Semnătură ____________

SECRETAR
Nume, prenume: Dunca Ioan
Semnătură ______________

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL
2012-2016

HOTĂRÂREA Nr.7
din 27 iunie 2012

Privind aprobarea contribuției financiare a comunei Rîciu în calitate de membru fondator,
la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania
Gheorghe Șincai“ pentru exerciţiul financiar, pe anul 2012
Consiliul Local al comunei Rîciu, judetul Mureș, intrunit in sedinta extraordinară din
data de 27.06.2012;
Având în vedere:
-Nota de fundamentare privind aprobarea contribuției financiare a comunei Rîciu, în
calitate de membru fondator, la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai“, pentru exerciţiul financiar pe anul 2012,
elaborată de către d-l primar, înregistrată sub nr.2830/2012;
-Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 15.02.2012 privind aprobarea bugetul local pe anul
2012, coroborat cu HCL nr.22/2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012;
-Hotărârea nr. 5 din 15 februarie 2012 privind participarea comunei Rîciu în calitate de
membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania
Gheorghe Șincai“;
-Prevederile art.14, Cap.V din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Transilvania Gheorghe Șincai“;
Analizând:
-Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012;
-In temeiul art.36, alin. (2), lit.e), alin. (7) lit. c) şi art.45 alin.1 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

hotărăşte:
Art.1.Se aproba contribuţia financiară a comunei Rîciu în calitate de membru
fondator, în valoare de 70.387 lei, pentru anul 2012 la bugetul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai“, sumă calculată în conformitate cu
prevederile anexei nr.1 la prezenta hotărâre (pentru anul 2012 revine suma de 41.059 lei
lunile iunie-decembrie).
Art.2.Suma prevăzută la art.1 se va suporta din bugetul propriul al comunei Rîciu, pe
anul 2012.
Art.3. Contribuţia unităţii administrativ-teritoriale comuna Rîciu, prevăzută la art.1 se
va vira în contul pus la dispoziţie de către Asociaţie conform modalităţii stabilite în statut,
respectiv în patru tranşe egale, astfel:

-Tranşa 1 în cuantum procentual de 25 % din valoarea totală a contribuţiei până la data
de 15 ianuarie a fiecărui an-pentru trimestrul 1 (ianuarie-martie);
-Tranşa 2 în cuantum procentual de 25 % din valoarea totală a contribuţiei până la data
de 15 aprilie a fiecărui an-pentru trimestrul 2 (aprilie-iunie);
-Tranşa 3 în cuantum procentual de 25 % din valoarea totală a contribuţiei până la data
de 15 iulie a fiecărui an-pentru trimestrul 3 (iulie-septembrie);
-Tranşa 4 în cuantum procentual de 25 % din valoarea totală a contribuţiei până la data
de 15 octombrie a fiecărui an-pentru trimestrul 4 (octombrie-decembrie);
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste Primarul
comunei Rîciu.
Se comunică :
 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş;
 Primarului Comunei Rîciu;
 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai
 Compartimentului contabilitate impozite şi taxe si se aduce la cunostinta publica prin
publicarea pe pagina de internet www comunariciu.ro.

Presedinte de sedinta,
Vincovici Iulius-Aurelian

Contrasemneaza,
Secretar
Dunca Ioan

Componenţa consiliului local
Nr.
crt.
0
1

Numele si prenumele

BUCUR IACOB

Lista
pe care a candidat
2
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/PDL

2

CHERTES IOAN

ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CIOLOBOC IOAN
COZOS PETRU
COZOS PETRU
GOREA IOAN
MANOILĂ IOAN
RUŢA MIRCEA
SĂCĂREA PETRU
SĂLĂGEAN IUONEL
ULIEŞAN IOAN
VASU RAUL FLORIN
VINCOVICI IULIUS-AURELIAN

UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ/PNL
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ/PNL
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ/PSD
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU
PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL
ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL

1

Consiliul local –Componenţa comisiilor
1. Comisia pentru AGRICULTURA, ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA
TERITORIULUI SI URBANISM:
MANOILĂ IOAN-PREŞEDINTE
VINCOVICI IULIUS-AUREL-SECRETAR
ULIEŞAN IOAN-MEMBRU
CIOLOBOC IOAN-MEMBRU
RUŢA MIRCEA-MEMBRU
2. Comisia pentru ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, INVATAMANT, SANATATE SI
FAMILIE, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIE COPII, TINERET SI SPORT
SĂLĂGEAN IUONEL-PREŞEDINTE
SĂCĂREA PETRU-SECRETAR
CHERTES IOAN-MEMBRU
COZOŞ P. PETRU-MEMBRU
MANOILĂ IOAN-MEMBRU
3. Comisia JURIDICA SI DE DISCIPLINA, PROTECTIE MEDIU SI TURISM
VASU RAUL-PREŞEDINTE
GOREA IOAN-SECRETAR
COZOŞ A. PETRU-MEMBRU
BUCUR IACOB-MEMBRU
COZOŞ P.PETRU-MEMBRU

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S

V E R B A L

Încheiat astăzi, 15.02.2012 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 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.
Sedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 13 consilieri din numărul total de 13 de consilieri în funcţie.
La sedinţa de astăzi participă domnul Primar Vasu Ioan, domnul Viceprimar Chertes Ioan, domnul Secretar Dunca
Ioan, precum si sefi ai compartmentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Dl. Manoilă 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 13 consilieri.
În continuare, dau cuvântul domnului Dunca Ioan, în vederea prezentării stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în
sedinţa din data de 30 decembrie 2011 însoţite de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi
observaţiile asupra conţinutului acestuia.
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 30
decembrie 2011.
Dl. Manoilă Ioan
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al sedinţei din data de 30 decembrie 2011.
Procesul-verbal al sedinţei din data de 30 decembrie 2011 se aprobă cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri
prezenţi.
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Vasu Ioan pentru prezentarea proiectului ordinii de zi.
D-nul Primar Vasu Ioan:
Ordinea de zi este următoarea:
I. Proiecte de hotărâri, privind:
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar 2011, pentru acoperirea golurilor de casă temporare în cursul anului 2012.
Iniţiator Primar Vasu Ioan
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului la venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe
anul 2011.
Iniţiator Primar Vasu Ioan
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2012.
Iniţiator Primar Vasu Ioan
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază comunală pe anul 2012.
Iniţiator Vicerimar Chertes Ioan

5. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Rîciu în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Şincai”.
Iniţiator Primar Vasu Ioan
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici de realizare a lucrarilor de viabilizare teren
Locuinte Colective ANL P+2E.
Iniţiator Primar Vasu Ioan
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului şi Procesului verbal cu rezultatele inventarierii la sfârşitul
anului 2011 a bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Rîciu.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea RAPORTULUI DE EVALUARE a performanţelor profesionale pe anul 2011
a secretarului Consiliului local al comunei Rîciu, Dunca Ioan.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ.
10. Proiect de hotărâre privind concesionarea spaţiului în care funcţionează Cabinetul Medical Individual
Dr.Pologea Lelia-Maria prin atribuire directa S.C Polimed Silvana SRL.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
care urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică în vederea reprezentării
Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Rîciu, în procesul intentat de SC PLASTINVEST SA Ploieşti.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru
anul şcolar 2012-2013 de pe raza teritorială a comunei Rîciu, cu modificarea denumirii unităţilor de învăţământ.
II. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări).
Dl. Manoilă Ioan
Supun la vot ordinea de zi prezentată.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
I.Proiecte de hotărâre:
Punctul 1
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local,
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2011, pentru acoperirea golurilor de casă temporare în cursul anului
2012.
Dl.Vincovici Aurelian
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat favorabil.
Dl. Manoilă Ioan
Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să încem.
D-l primar face precizările necesare cu privire la acest proiect. Suma rămasă neutilizată la sfârşitul anului 2011, în
contul din Trezorerie a comunei Rîciu, intră conform legii în fondul de rulment, sumă care poate fi utilizată ulterior
cu aprobarea consiliului local pentru acoperirea golului temporar de casă. Spre exemplificare: Plata salariilor pentru
luna decembrie 2011 s-a efectuat în data de 5 ianuarie 2012, dată la care nu existau încasări pentru anul curent. De
aceea am solicitat aprobarea unui împrumut din excedentul anului 2011 în sumă de 36.000 lei pentru plata salariilor
pe luna decembrie 2011.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.1/2012.
Punctul 2
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului la venituri
şi cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2011.
Dl. Vincovici Aurelian
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat favorabil.
D-l Manoilă. Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să încem.
D-l Primar. In baza prevederilor art.57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ordonatorii principali
de credite întocmesc şi prezintă spre aprobarea autorităţilor deliberative până la data de 31 mai a anului următor,

contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale cu anexe în structura bugetului
aprobat. Aşa cum rezultă din situaţia prezentată, veniturile totale s-au realizat la un nivel de 65.56 % faţă de
prevederile iniţiale şi la un nivel de 57.63% faţă de prevederile definitive.
Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot.
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.2/2011.
Punctul 3
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2012.
Dl. Vincovici Aurel
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat favorabil.
D-l Vasu: Bugetul pe anul 2012 a fost gândit şi planificat ţinând cont de realizările pe anul 2011 precum şi de sumele
primite de la Ministerul de Finanţe şi Consiliul Judetean Mures şi de asemenea de debitele la impozite în anul 2012.
Aceste sume le propunem la partea de venituri si cheltuieli astfel: Sume primite: Impozit pe vanit din cota de 18,5%
cod 04.02.04 - 616.000 lei.
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cod 11.02.02:1.320.000 lei suma cu destinaţie precisă astfel: salarii învaţamânt 1.093.000 lei, cheltuieli materiale; învaţământ
116.000 lei; indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap -107.000 lei; ajutor încalzire-4.000 lei;
Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06:360.000 lei;
Suma pe care preconizăm să o încasăm din impozite si taxe de la populaţie este de 3.643.000 lei;
Preconizăm în baza HG 577 unde avem încheiat un contract să primim prin HG suma de 3.292.000 lei;
Pentru plaja ajutorului de încalzire prevedem a incasa 75.000 lei;
Sume care vor fi rambursate din cheltuielile efectuate în anul precedent pentru programul FEADR-Lucrarea de
modernizare a drumurilor este de 6.326.000 lei.
În urma calcului sumelor pe care am stabilit a le încasa, am analizat modul cum vom repartiza sumele pe cheltuieli,
astfel că vă propun următoarele: La stabilirea salariilor pentru toţi angajaţii, nivelul a rămas la cel de anul trecut.
Trebuie să vă informez că nivelul maxim de cheltuieli de personal s-a stabilit prin hotărâre de guvern şi nu poate fi
modificat. La cheltuielile cu bunuri şi servicii în special însemnând: furnituri de birou, apa, telefon, carburant, faţă de
nivelul cheltuielilor din anul 2011 am aplicat o reducere. De asemenea trebuie să vă informez că începând din acest
an sumele reprezentînd cheltuieli cu bunuri si servicii la activitatea învaţamânt au fost repartizate şi se primesc din
TVA ca şi salariile cadrelor didactice şi a fost stabilită la 116.000 lei. Deoarece faţă de anul anterior sumele
repartizate în acest an sunt mai mici, de aceea considerăm că este necesar a sprijini din bugetul local şi în acest sens
am majorat suma cu 33.000 lei din care se vor vira 8.000 lei la proiectul Ovidiu Rom şi 25.000 lei pentru burse. Vreau
să vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru a fi cheltuite. De la cap 51 Autorităţi
executive, propunem continuarea şi finalizarea lucrărilor la clădirea primăriei şi de asemenea întocmirea unui
strudiu de fezabilitate pentru reabilitarea dispensarului uman Rîciu, precum şi executarea unui bust, lucrări pentru
care am prevăzut suma de 213.000 lei. De la cap 54 alte servicii publice generale am propus a cheltui suma de
40.000 lei pentru reabilitarea clădirii unde va funcţiona serviciul de urgenţa si pompierii.
De la cap 67 Cultura si sport propunem a se cheltui suma de 120.000 lei pentru sustinerea cultelor, suma de
l416.000 lei pentru continuarea lucrărilor la baza sportiva şi 50.000 lei pentru reabilitare camine culturale . De la cap
68 Ajutor social propunem suma de 131.000 lei suma din care se vor plati asistenţii sociati si ajutoarele de
încalzire.Trebuie să spun aici necesarul pentru plata asistentilor pe anul 2012 este de 154.000 lei suma care ar trebui
sa o primim de la minister prin cote din TVA, dar din păcate am primit doat 107.000 lei şi în acest fel nu vom putea
achitata toate indemnizaţiile pâna la finele anului. La cap 70 Locuinte mediu, iluminat am prevăzut a cheltui pentru
viabilizarea terenului pe care se va construi blocul ANL suma 30.000 lei şi de asemenea am mai prevăzut suma de
60.000 lei pentru studiile de fezabilitate pentru modernizarea targului şi realizarea parcului comunal. La cap 74
Protecţia mediului dupa cum stiţi avem proiectul de reconsteucţie ecologica din Valea Sînmartinului la care în acest
an trebuie să contribuim cu suma de 141.000 lei. Tot la acest capitol mai avem de achitat pentru staţia de deşeuri
menajere TVA in suma de 416.000 lei şi tot la acest capitol propun propun procurarea unu tractor pentru
deszăpezire şi a unui UNIMOG multifuncţional pentru salubritate si intretinere drumuri pentru care am propus suma
de 140.000 lei. La lucrarea de Canalizare din sumele recuparate ca si garanţie de la executant si pentru executatea

unor lucrări neofertate prpunem suma de 179.000 lei. La cap 84 Drumuri si poduri propunem finalizarea
propiectului de Modernizare drumuri in suma de 7.329.000 lei şi continuarea lucrărilor pe strazile principale precum
si începerea lucrărilor la trotuare unde propunem suma de 4.072.000 lei
D-l Manoilă Ioan
Dacă mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot.
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.3/2012.
Punctul 4
Dl. Vicerimar Chertes Ioan
Dl. Chertes Ioan
Comisia juridică a avizat favorabil.
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de pază comunală pe anul 2012.
Având în vedere specificul comunei, adică practicarea agriculturii, ponderea faptelor înregistrate o constituie
sustragerea de produse agricole de pe câmp sau din locurile de depozitare ale cetăţenilor, furturile comise din
societăţile comerciale ca urmare a faptului că nu sunt dotate cu sisteme electronice împotriva efracţiei, accidente de
circulaţie soldate cu pagube materiale, şi mai ales furturile de animale comise din cauza neglijenţei şi lipsei de
supraveghere a deţinătorilor acestora, impune organizarea sistemului de pază a comunei Rîciu.
Primăria Rîciu propune un nr. de 4 posturi de pază.
Posturile de pază nr. 1 şi 2 vor avea în supraveghere obiectivele de pe raza satului Rîciu şi gospodăriile cetăţenilor
din sat şi vor coopera cu paznicii de la staţia PECO şi fosta Bază de Recepţie a cerealelor.
Postul de pază nr.3 va avea în supraveghere obiectivele de pe raza satelor şi gospodăriile cetăţenilor din: Sînmărtinul
de Câmpie, Leniş, Gureţe, Valea Seacă, Valea Ulieşului, Căciulata, Hagău şi Cotorinau. Va colabora cu paznicii de la
Staţia de comprimare şi cei de la Staţia de extracţie a gazelor naturale.
Postul de pază nr. 4 va avea în supraveghere obiectivele de pe raza satelor şi gospodăriile cetăţenilor din Ulieş şi
Valea Sânmartinului.
Serviciul de pază este dotat cu un autoturism căruia i se va aloca 50 litri combustibil pentru efectuarea rondurilor
din timpul serviciului de pază.
D-l Burian Teodor-agent Secţia 3 Poliţie Rurală Rîciu-Furturile de lemne din pădure reprezintă o problemă. Însă
cetăţenii care deţin pădure trebuie să înţeleagă că încheierea unui contract cu Direcţia Silvică Mureş, le-ar putea
rezolva problemele.
Dl. Manoilă Ioan
Dacă nu mai sunt discuţii pe marginea acestui proiect, supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.4/2012
Punctul 5
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Rîciu în calitate de membru
fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Şincai”.
Dl. Chertes Ioan
Comisia juridică a avizat favorabil.
Dl. Manoilă Ioan
Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect.
D-l primar Vasu Ioan- Asociatia de dezvoltare intecomunitara reprezinta structura de cooperare cu personalitate
juridica, de drept privat infiintata in conditiile legii de unitatile administrativ teritoriale pentru realizarea in comun a
unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea in comun a unor servicii publice.
Consiliul Local Rîciu in sedinta din data de 29 decembrie 2011, a adoptat Hotărârea nr. 72 privind organizarea în
colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, a punctului de lucru „Situaţii de
Urgenţă-SMURD” la nivelul comunei Rîciu, pentru deservirea zonei de câmpie.
Având în vedere numărul accidentelor de circulaţie pe căile rutiere din zonă datorită traficului auto intens, precum
şi persoanelor care necesită asistenţă medicală de specialitate rezultă necesitatea stringentă a organizării punctului
de lucru „Situaţii de Urgenţă-SMURD” la nivelul comunei Rîciu, pentru deservirea zonei de câmpie.

Acest fapt va conduce la un timp maxim de răspuns de aproximativ 12 minute.
Reducerea la maxim a timpului de răspuns conduce implicit la salvarea unui număr sporit de vieţi omeneşti aflate în
pericol. În acest sens, considerăm că organizarea acestui punct de lucru, dotat şi organizat corespunzător face
posibilă încadrarea în prevederile legale în domeniu şi justifică pe deplin investiţia cerută. Pentru a se putea pune în
practică acest proiect trebuie constituită de către unităţile administrativ-teritoriale din zonă o Asociatie de
Dezvoltare Intercomunitara in scopul reglementarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in
comun a serviciilor de urgenţă şi SMURD.
În cadrul serviciului vor lucra două categorii de angajaţi-pompieri- angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă, respectiv personal medical angajat al asociaţiei pentru echipele de terapie intensivă mobilă. Astfel
activitatea va fi finanţată şi din bugetul local al unităţilor administrative-teritoriale.
D-l Manoilă Ioan
Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot.
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.5/2012.
Punctul 6
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici de realizare a
lucrarilor de viabilizare teren Locuinte Colective ANL P+2E.
Dl. Vincovici Aurel
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat favorabil.
Dl. Manoilă Ioan
Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect.
D-l Vasu-Ca urmare a înscrierii la Registratura Primăriei Rîciu a numeroase solicitări de locuinţe din partea tinerilor
cu posibilităţi reduse de a-şi achiziţiona o locuinţă prin eforturi proprii, solicitările în structură fiind de apartamente
cu două camere în proporţie de 81 % şi apartamente cu o cameră în proporţie de 19 %, Consiliul Local al comunei
Rîciu a făcut demersuri la ANL, pentru cuprinderea acestor solicitări în Programul de construcţii de locuinţe pentru
tineret.
Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiţii este terenul amplasat în centrul localităţii Rîciu,
conform planului de încadrare în zonă şi a planului de situaţie.
Prin Hotarârea Consiliului Local nr.40/2009, s-a aprobat transmiterea terenului în suprafaţă de 6002 mp din
proprietatea privată a Consiliului Local Rîciu, în folosinţa gratuită a ANL pe durata executării investiţiei. Iar prin
Hotărârea nr.29/2011 s-a aprobat documentaţia tehnico-economică şi plata studiului de fezabilitate pentru
proiectul privind construirea unui bloc de locuinţe tip ANL - „Locuinţe Colective ANL P+2E”
Realizarea lucrarilor de viabilizare a terenului constă în amenajarea drumurilor de acces, branşamente de apă şi
canalizare pentru care se alocă suma de 30.000 lei.
Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot.
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.6/2012.
Punctul 7.
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului şi Procesului verbal cu
rezultatele inventarierii la sfârşitul anului 2011 a bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al
comunei Rîciu.
Inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Rîciu, s-a efectuat tot în baza Legii nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a Normelor tehnice de aplicare aprobate prin HG 548/1999.
Ulterior, domeniul public şi privat al comunei Rîciu a suferit modificări şi completări care au avut la bază hotărâri ale
consiliului local.
Conform procesului verbal prezentat de comisia de inventariere constituită prin Dispoziţia nr. 658 din 14 decembrie
2010 şi folosit ca anexă la proiectul de hotărâre pe care îl prezentăm rezultă următoarele:
Terenurile proprietate publică şi privată a unităţii administrativ teritoriale Rîciu au o valoare scriptică egală cu

valoarea faptică, fără modificări faţă de anul 2010.
La construcţiile publice la sfârşitul anului 2011, valoarea scriptică şi cea faptică este mai mare cu 2.257.822 lei faţă
de anul 2010 datorită investiţiilor făcute la Staţia de Transfer Deşeuri Menajere şi Staţia de epurare. In ceea ce
privesc construcţiile private constatăm valori nemodificate.
La capitolul instalaţii valoarea de inventar a crescut cu 1.769.442 lei reprezentând instalaţia de canalizare şi instalaţii
efectuate la Staţia de Transfer Deşeuri Menajere. De asemenea s-au făcut dotări cu echipamente tehnologice în
valoare de 48.092 lei. În cursul anului 2010 s-au achiziţionat mijloace de transport (autogunoiere) în valoare de
1.722.050 lei.
In ceea ce priveşte dotarea cu aparatură şi mobilier specific investiţiile au crescut cu 21.000 lei. Valori mari de
investiţii găsim şi la obiecte de inventar cu 876.110 lei. Creanţele au crescut cu 195.496 lei. Suma rămasă în cont la
trezorerie este de 36.000 lei.
Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot.
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.7/2012.
Punctul 8.
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea RAPORTULUI DE EVALUARE a
performanţelor profesionale pe anul 2011 a secretarului Consiliului local al comunei Rîciu, Dunca Ioan.
D-l Manoilă Ioan. Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să încem.
Dl. Chertes Ioan
Comisia juridică a avizat favorabil.
D-l Vasu. Administraţia publică locală a comunei Rîciu este organizată si funcţionează conform principiului
autonomiei locale, legalităţii, eligibilităţii si descentralizării serviciilor publice. În aceste condiţii, aparatul de
specialitate al primarului, rezolvând treburile publice în ordinea si după principiile pe care le-a stabilit comunitatea si
legislatia in vigoare .
In cadrul comunei Rîciu, judetul Mureş, functia de SECRETAR este ocupata de d-l Dunca Ioan, numit in functie
publica de conducere vacantă – prin Dispozţia nr.1 din 20.01.2011 a primarului comunei Rîciu, având avizul
nr.870314 din 14.01.2011 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În data de 16 august Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici a organizat concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de secretar al
comunei Rîciu.
Conform dispoziţiilor art.62 alin.2 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici în urma acestui
concurs a fost transmisă de către ANFP propunerea de numire în funcţia publică de conducere vacantă de secretar
al comunei a d-lui Dunca Ioan, candidat declarat admis în urma concursului.Prin dispoziţia primarului nr.480 din
18.08.2011 susnumitul a fost numit pe acest post.
Conform fisei postului, functia publica de conducere implica atributii de coordonare a mai multor sectoare de
activitate din cadrul institutiei, respectiv: Compartimentul agricol, Serviciul de asistenta sociala, stare civilă şi relaţii
cu publicul.
In perioada 17.01.2011-31.12.2011, activitatea secretarului de prezinta astfel :
Pe langa aceasta activitate de coordonare SECRETARUL comunei Rîciu indeplineste si alte atributii reiesite din fisa
postului dar si din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala si alte acte normative.
In conformitate cu prevederile Legii nr 215/2001 privind administratia publica locala, secretarul orasului Racari si-a
indeplinit toate atributiile care sunt stabilite de aceasta lege, astfel :
- a asigurat indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local si efectuarea lucrarilor de secretariat, a
pregatit lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, a participat la toate sedintele de consiliu, a avizat proiectele si a
contrasemnat hotararile adoptate.
- a avizat pentru legalitate dispozitiile primarului si pe cele cu caracter normativ le-a adus la cunostinta publica;
- a asigurat comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau
de primar, in termenul prevazul de lege.
- a coordonat compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta
sociala, precum si a celorlalte compartimente din cadrul Primariei pentru o buna desfasurare a activitatii acestora.
S-a constatat ca in anul 2011 au fost emise un numar de 858 dispozitii ale primarului si au fost adoptate un numar

de 73 hotarari ale consiliului local in 13 sedinte din care 11 ordinare si 2 extraordinare.
Precizam ca nici una din totalul de 931 acte administrative emise, respectiv dispozitii sau hotarari, in anul 2011, nu a
fost atacate pentru nelegalitate de catre Institutia Prefectului. Toate hotararile si dispozitiile fiind redactate, avizate
si contrasemnate de catre secretar.
În ceea ce priveşte activitatea juridica la nivelul instituţiei SECRETARUL comunei Rîciu, Dunca Ioan a avizat pentru
legalitate actele, contractele, şi a redactat întâmpinările depuse la instanţele de judecată a acţiunilor judecătoreşti.
A consiliat si a verificat juridic documentele la solicitarea tuturor compartimentelor din cadrul Primăriei comunei
Rîciu.
Au fost redactate si avizate pentru legalitate contractele incheiate de autoritatea locala, de concesiune, de
închiriere, de muncă sau de furnizare produse sau servicii ;
- au fost rezolvare cererile adresate de celelalte compartimente ale instituţiei pentru consiliere juridică si verificare
din punctul de vedere al legalităţii pentru adrese si corespondenta interna cat si catre diferite institutii sau cetateni.
- a fost rezolvată corespondenţa cu cetăţenii
- au fost avizate din punct de vedere legal 73 proiecte de hotărâre supuse spre aprobare Consiliului Local al comunei
Rîciu;
- au fost avizate din punct de vedere legal 858 dispoziţii emise de Primarul comunei Rîciu.
- a participat ca memru în activitatea echipei de implementare a proiectelor finatate din fonduri structurale.
Avand în vedere activitatea complexa desfasurata de catre SECRETARUL Comunei Rîciu in anul 2011, se constata ca
d-l Dunca Ioan a urmarit in permanenta realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi pentru anul 2011, s-a
preocupat de cresterea eficacităţii serviciilor potrivit cerinţelor documentelor Sistemului de Management al Calităţii.
D-l Manoilă. Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot.
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.8/2012.
Punctul 9.
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ
teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ.
D-l Manoilă Ioan. Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să încem.
Dl. Chertes Ioan
Comisia juridică a avizat favorabil.
D-l primar. Trebuie să supunem aprobării aderărarea comunelor Suseni, Voivodeni şi Găleşti din judeţul Mureş, la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ
şi mandatarea doamnei Lokodi Emöke,
Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ, pentru a vota în cadrul Adunării în
sensul celor menţionate la articolul 1 şi a semna Actul adiţional la Actul constitutiv al Asociaţiei.
D-l Manoilă. Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot.
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.9/2012.
Punctul 10.
Dl. Primar Vasu Ioan.
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind concesionarea spaţiului în care funcţionează
Cabinetul Medical Individual Dr.Pologea Lelia-Maria prin atribuire directa S.C Polimed Silvana SRL.
D-l Manoilă Ioan. Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să încem.
Dl. Chertes Ioan
Comisia juridică a avizat favorabil.
D-l primar. La notificarea nr.2 din 08.02.2012 înaintate de Cabinet Medical Individual Dr. Pologea Lelia Maria prin
care solicită rezilierea contractului de concesiune şi transmiterea dreptului de concesiune, respectiv cererea SC
Polimed Silvana SRL Tg Mureş care solicită preluarea dreptului de concesiune a spaţiului situat în Rîciu, str. Gh.
Şincai nr.44 care a făcut obiectul contractului de concesiune nr.663/2005.
În baza Legii nr.95/2006 şi a Ordinului nr.1332/2006 preluarea activităţii de praxis existent de către un alt medic de
familie, în condiţiile încetării activităţii medicului titular, se face prin vânzarea patrimoniului de afecţiune

profesională.
Facem precizarea că SC Polimed Silvana SRL deţine în obiectul de activitate şi are angajat un medic care deţine
specialitatea de medicină de familie, iar prin transmiterea dreptului de concesiune nu se va schimba destinaţia
actuală a spaţiului.
Având în vedere cele menţionate mai sus propunem adoptarea unei hotărâri care să aprobe:
1. Transmiterea dreptului de concesiune înscris în contractul de concesiune nr. 663/2005 încheiat între Consiliul
Local al Comunei Rîciu şi Dr. Pologea Lelia-Maria, în favoarea SC Polimed Silvana SRL Tg. Mureş, având ca obiect
spaţiul în care funcţionează CMI situat în localitatea Rîciu, strada Gh. Şincai nr.44 format din 3 încăperi cu suprafa de
52,26 m².
D-l Manoilă. Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot.
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.10/2012.
Punctul 11.
Dl. Primar Vasu Ioan.
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă care urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social.
D-l Manoilă Ioan. Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să încem
Dl. Chertes Ioan
Comisia juridică a avizat favorabil.
D-l primar. Persoanele care primesc ajutor social vor presta muncă în folosul comunităţii un anumit număr de ore,
stabilit în funcţie de venit.
Să nu uităm, multe persoane beneficiare de ajutor social sunt dintr-o categorie aparte de cetăţeni, la care munca nu
este pe primul plan şi care se lasă foarte greu prinse într-o activitate care cere efort.
Primaria are obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor
de muncă, să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a
securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local.
Toate acţiunile care se vor desfăşura lunar, au fost stipulate în Planul de acţiuni de interes local pentru anul 2012.
Primăria Rîciu a devenit angajatoare pentru aceşti beneficiari şi va face tot posibilul să execute toate lucrările
prevăzute în acest plan.
D-l Manoilă. Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot.
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.11/2012.
Punctul 12.
Dl. Primar Vasu Ioan.
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă
juridică în vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Rîciu, în procesul intentat de SC
PLASTINVEST SA Ploieşti.
D-l Manoilă Ioan. Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să încem.
Dl. Chertes Ioan
Comisia juridică a avizat favorabil.
D-l primar. În temeiul OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, între Comuna Rîciu şi SC
Plastinvest SA Ploieşti, a fost încheiat contractul de lucrări nr.4040/2010 privind proiectul „Extinderea sistemului de
alimentare cu apă în satele Sînmartinul de Câmpie, Leniş, Căciulata”. Executantul se obliga să execute aceste lucrări
pe durata a 7 luni. Din motive independente de noi, lucrările au întârziat nespus de mult nefiind finalizate în
termenul stabilit prin graficul de execuţie. La finalizarea lucrărilor s-a convocat comisia de recepţie care a notificat
executantul despre lipsuri şi deficienţe, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. Cum este şi normal
în astfel de situaţii plata facturii finale se face numai remedierea deficienţelor şi după acceptarea situaţiei de plată
definitive de către CRPDRP 7 CENTRU-Alba. Deşi pe parcursul delurării contractului Comuna Rîciu a emis iar SC
Plastinvest SA a acceptat la plată facturi, a mai rămas de plătit doar 8165, 95 lei. Însă executantul nu numai că nu a
respectat clauzele contactuale, dar nu a rezolvat pe cale amiabilă, prin tratative directe cu beneficiarul ci a

considerat că divergenta contractuală să fie soluţionată de instanţele de judecată, solicitând deblocarea garanţiei de
bună execuţie care s-a făcut prin acordul de deblocare a garanţiei nr.243/23.01.2012, dar şi a altor sume
reprezentâd penalităţi de întârziere. În dovedirea respectării clauzelor contactuale de către comuna Rîciu, trebuie să
depunem înscrisuri la înstanţă care nu pot fi efectuate decât prin mandatarea unui avocat, care presupune un
contract de asistenţă juridică.
Contractul de asistenta juridica este incheiat in forma scrisa, ceruta ad probationem. El trebuie sa indeplineasca
toate conditiile cerute de lege pentru incheierea valabila a unei conventii si dobandeste data certa prin inregistrarea
sa in registrul oficial de evidenta al avocatului, indiferent de modalitatea in care a fost incheiat.
D-l Manoilă. Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot.
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.12/2012.
Punctul 13.
Dl. Primar Vasu Ioan.
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013 de pe raza teritorială a comunei Rîciu, cu modificarea denumirii
unităţilor de învăţământ.
D-l Manoilă Ioan. Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să încem.
Dl. Sălăgean Iuonel.
Comisia pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, a
avizat favorabil.
D-l primar. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 61 alin. 2
stipulează „Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către
autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special
liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia
locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi
deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. După emiterea avizului conform de către inspectoratul
şcolar, Consiliul Local al unităţii administrativ teritoriale trebuie să emită hotărârea de consiliu având ca obiect
reorganizarea reţelei şcolare din raza sa de competenţă.
D-l Manoilă. Dacă nu mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot.
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.13/2012.
II: Diverse
Dl.Primar Ioan Vasu- Vă supun atenţiei modernizarea iluminatului public print-un program de eficientizare a
consumului de energie electrică. Vom continua lucrările începute la clădirea primăriei şi modernizarea dispensarului
medical uman. Încercăm să plătim cheltuielile de transport ale profesorilor titulari care fac naveta de la Tg. Mureş.
Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate si declar închise lucrările sedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Manoilă Ioan

Secretar,
DUNCA IOAN

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S

V E R B A L

Încheiat astăzi 02.03.2012, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Rîciu
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu nr. 25. din
27.02.2012, cu respectarea prevederilor legale.
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 13; Bucur Iacob, Cozoş P. Petru,
Cioloboc Ioan, Chertes Ioan, Cozoş A Petru, Gorea Ioan, Manoilă Ioan, Sălăgean Iuonel, Ulieşan Ioan, Vasu
Raul Florin, Velcherean Rodica şi Vincovici Iulius-Aurelian, astfel că şedinţa este legal constituită.
Întrucât a expirat mandatul preşedintelui de şedinţă se fac propuneri pentru alegerea unui nou
preşedinte. D-l consilier Vincovici Aurel îl propune pe d-l Vasu Raul. Ceilalţi consilieri consideră că propunerea
este potrivită astfel că se supune la vot şi cu majoritate de voturi d-l consilier Vasu Raul este ales preşedinte de
şedinţă pentru următoarele 3 luni, devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.14/2012.
În continuare lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Vasu Raul, preşedintele de şedinţă.
Domnul Vasu Raul, supune atenţiei domnilor consilieri ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada
martie-mai 2012.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de achiziţie prin licitaţie deschisă a unui contract de
servicii de acordare a unui credit în sumă de 3.000.000 lei pentru susţinerea unor investiţii de interes
local.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pe anul 2012 al Comitetului local pentru situaţii de
urgenţă
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării documentaţiei pentru confecţionarea bustului marelui
revoluţionar roman paşoptist Avram Iancu şi amplasarea în curtea Primăriei comunei Rîciu.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv şi al statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Şincai”.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului referitor la constituirea dreptului de superficie în
favoarea SC Vladoru SRL Coasta Mare.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
8. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2617 din 13.05.2010 avînd ca
obiect exploatarea a 60 ha din păşunea comunală.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.1 la contractul de concesiune nr. 2480 din
10.05.2010, avînd ca obiect exploatarea a 113,16 ha din păşunea comunală .

Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
10.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări).
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind adoptată cu majoritate de cei prezenţi.
Domnul Vasu Raul propune ca înainte de discutarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi să fie
supus atenţiei colegilor consilieri procesul verbal al şedinţei ordinare ordinare din data de 15 februarie 2012
Întrucât nu sunt obiecţii sau modificări este supus la vot, fiind aprobat cu majoritate de voturi de către consilierii
prezenţi.
Se trece la al treilea punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de
achiziţie prin licitaţie deschisă a unui contract de servicii de acordare a unui credit în sumă de 3.000.000 lei
pentru susţinerea unor investiţii de interes local.
Domnul primar prezintă Expunerea de motive la acest proiect. Proiectele de interes local pentru care
propun spre aprobare iniţierea procedurii de achiziţie prin licitaţie deschisă a unui contract de servicii de
acordare credit în valoare de 3.000.000 lei sunt:
- Reparaţii capitale, modernizare şi extindere la sediul primăriei Comunei Rîciu (continuarea
lucrărilor)
- Modernizare străzi în localitatea Rîciu – etapa 2
Vă fac o prezentarea succintă a celor două proiecte:
Reparaţii capitale, modernizare şi extindere la sediul primăriei Comunei Rîciu
Pentru proiectul mai sus menţionat se doreşte ca o parte din suma contractată prin credit, aproximativ
800.000 lei să se finanţeze finalizarea lucrărilor începute la sediul administrativ al primăriei.
Modernizare străzi în localitatea Rîciu – etapa 2
Pentru proiectul menţionat la acest punct se au în vedere finanţarea lucrărilor pentru un proiect aprobat în fază
iniţială de Guvernul României, proiect ce cuprinde execuţia lucrărilor pe un număr de 28 de străzi din localitatea
Rîciu, din care:
- în prima etapă (etapă care primeste actualmente finanţare prin HG 577/1997) se execută un număr de 9 străzi
(Vasile Conţiu; Bisericii; Liviu Rebreanu, Mihai Viteazu; Avram Iancu; Mioriţei; Mierlei; Tăului; Iuliu Maniu),
- în etapa a doua (etapă ce se doreşte a fi finanţată prin creditul ce urmează a fi contractat) se propun pentru
execuţie următoarele 19 străzi (Busuiocului, Câmpului, Cireşului, Cloşca, Crişan, Horea, Dâlmei, Gării, Liliacului,
Livezii, Mănăstirii, Păcii, Păşunii, Scurtă, Stadionului, Tineretului, Umbrar, Verii, Viilor),
Modul de întocmire a documentaţiei de atribuire a contractului de credit
În conformitate cu prevederile art. 3 indice (1) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu
modificările şi completările ulterioare, contractul de credit este un contract de servicii.
Procedura prin care se doreşte achiziţia serviciilor de acordare de credit va fi licitaţia deschisă, prin
publicarea integrală a documentaţiei de atribuire pe site-ul www.e-licitatie.ro (SEAP).
Consilierul primarului Milăşan Florin, face precizări privind durata contractului şi destinaţia creditului.
Durata contractului: 180 de luni din care: - 24 de luni va fi perioada de graţie
- 156 de luni perioada de rambursare
Finanţarea proiectelor de interes local:
- Reparaţii capitale, modernizare şi extindere la sediul primăriei Comunei Rîciu (continuarea
lucrărilor)
- Modernizare străzi în localitatea Rîciu – etapa 2
Contractul de achiziţie publică se va încheia (semna), numai dacă autoritatea contractantă va obţine
avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice Direcţia de Trezorerie şi Datorie Publică.
În cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobţinând avizul
favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, contractul de credit nu se va încheia cu ofertantul ce
va fi declarat câştigător, fără ca acesta să poate solicita achizitorului plata de daune - interese.

După finalizarea procedurii de achiziţie a contractului de servicii de acordare credit şi primirea avizului
favorabil din partea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice Direcţia de Trezorerie şi Datorie Publică, se vor prezenta pentru aprobare indicatorii tehnico-economici pentru
cele două proiecte propuse pentru finanţare din credit.
Sursa de finanţare (rambursare a creditului)
Toate cheltuielile aferente creditului (dobanda, comsioane, taxe şi rambursarea creditului) vor fi
finanţate din Bugetul Local (venituri proprii conform art. 62, alin.(1) din Legea nr.273/2006).
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se adoptă proiectul de
hotărâre în unanimitate, devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.15/2012.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pe anul 2012 al
Comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
Domnul primar prezintă Expunerea de motive. Problematica existenţei surselor de risc şi a producerii
naturale şi tehnologice preocupă din ce în ce mai mult oamenii de ştiinţă, instituţiile cu sarcini în domeniu şi în
primul rând Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă.
Numeroase lucrări, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice analizează fenomenologia surselor de
risc şi a dezastrelor, cauzele, manifestările şi consecinţele acestora. Comunitatea internaţională, prin instituţiile
sale repezentative, depune eforturi deosebite pentru realizarea unităţii de concepţie şi de acţiune.
Toate aceste preocupări, particularizate uneori la nivel naţional, în mod diferenţiat faţă de alte acţiuni
similare pe plan internaţional, nu au ajuns să definească un anumit tip de a management al urgenţelor civile,
recunoscut şi acceptat de majoritatea statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau de cele afiliate
Organizaţiei Internaţonale a Protecţiei Civile.
Întocmirea privind aprobarea Planului pe anul 2012 al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, are
ca scop cunoaşterea surselor potenţiale de pe raza comunei Rîciu, în vederea desfăşurării de acţiuni în situaţii de
predezastru, pe timpul şi după producerea acestora, având ca obiectiv prevenirea şi protecţia populaţiei, a
bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu şi de mediu, precum şi înlăturarea urmărilor acestora.
Experienţa şi realitatea au demonstrat însă că, oricât de dezvoltat economic ar fi un stat, formele de
manifestare şi urmările dezastrelor naturale şi tehnologice fac uneori imposibilă orice acţiune de răspuns,
indiferent cât de bine ar fi ea concepută şi organizată. Anual se alocă sume de bani din bugetul local pentru
dotarea cu materiale a serviciului de urgenţă.
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre prezentat.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru,
devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.16/2012 .
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării documentaţiei
pentru confecţionarea bustului marelui revoluţionar roman paşoptist Avram Iancu şi amplasarea în curtea
Primăriei comunei Rîciu.
Domnul primar prezintă Expunerea de motive. Numele revoluţionarului roman paşoptist Avram Iancu se
leagă de zona noastră prin activitatea sa desfăşurată pentru drepturile sociale şi naţionale ale poporului român.
Avram Iancu s-a format sub îndrumarea reprezentanţilor de marcă ai culturii românşti, cu ar fi: Gheorghe Şincai.
Bustul va fi amplasat pe un soclu care va fi ridicat în faţa Primăriei. De asemenea, se doreşte
reamenajarea spaţiului public din zonă.
Bustul va fi realizat din bronz pe un soclu special executat în de către Primărie.
Lucrările de reamenajare ambientală a spaţiului public şi de amplasare a obiectivului vor fi executate pe
cheltuiala primăriei.
Propunem amplasarea bustului în faţa primăriei, argumentul susţinerii proiectului fiind acela că
reamenajarea arealului propus va ridica nivelul rural de cultură şi civilizaţie.
Bustul propus v-a fi creat de artistul plastic profesionist Vasile Mureşan din Tg. Mureş. Dezvelirea
bustului revoluţionarului va onora viaţa încărcată de istorie a comunei Rîciu, promovează echilibrul spiritual în
mediul rural.

Vă supunem analizării propunerea de mai sus privind amplasarea bustului pe teren domeniul public, în faţa
primăriei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Cu această ocazie se va amenaja şi parcul din faţa primăriei.

Artistul a propus un soclu de 1,40 m înălţime, iar bustul va avea 1,20 m. În preajma datei de 20 iulie se va
organiza la Rîciu o tabără de pictură. Toate picturile vor avea ca temă aspecte din viaţa comunei Rîciu. Apoi
tablourile vor fi aranjate în clădirea modernizată a primăriei. În ceea ce priveşte clădirea primăriei, după
discuţiile avute cu arhitectul, aceasta va păstra toate detaliile constructive pe care le are în prezent.
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Se supune la vot proiectul de
hotărâre, acesta fiind adoptat cu 13 voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2012.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv şi al
statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Şincai”.
Domnul consilier al primarului care se ocupă de constituirea ADI prezintă câteva aspecte legate de
aceasta. Pentru a putea înscrie Asociaţia la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor trebuie aprobat de către Consiliul
Local, actul constitutiv şi statutul. Asociaţia va avea organe de conducere, de administrare şi control. Scopul
asociaţiei este de a realiza proiecte de dezvoltare a zonei şi de a furniza în comun servicii publice pentru
comunitatea locală.
Comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Fiind supus la vot proiectul de
hotărâre este adoptat cu 13 voturi devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2012.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului referitor la
constituirea dreptului de superficie în favoarea SC Vladoru SRL Coasta Mare.
Domnul secretar prezintă câteva aspecte, din care rezultă necesitatea aprobării acestui contract.
Terenul în suprafaţă de 400 mp se află în proprietatea privată a comunei Rîciu, în conformitate cu art.26 din
Legea 18/1991. Pe acest teren se află clădirea vechiului magazin sătesc din satul Coasta Mare care a aparţinut de
Consumcoop Rîciu. Clădirea a fost vândută către SC Vladoru SRL care a reamenajat a cest spaţiu. Cum în baza
adresei a OCPI Mureş această suprafaţă nu poate fi întabulată până la clarificarea situaţiei soluţia mai la
îndemână este să constituim dreptul de superficie în favoarea SC Vladoru SRL.
Comisia de specialitate este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat. Preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre prezentat, acesta fiind adoptat cu 13 voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.
19/2012.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de
concesiune nr. 2617 din 13.05.2010 avînd ca obiect exploatarea a 60 ha din păşunea comunală.
D-l secretar-În conformitate cu prevederile art.15 din Legea 214/2011 pentru organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor, consiliile locale, în baza cererilor organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale
crescătorilor de animale, legal constituite, scot la licitaţie concesionarea suprafeţelor de pajişti.
Contractul de concesiune respectiv trebuie reziliat datorită faptului că numitului Sfîriac Viorel
semnatarul contractului şi-a vândut animalele şi nu mai are cum să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha.
Până la această dată nu a depus nimeni cerere de solicitare a concesiunii. Comisia de specialitate este de acord
cu proiectul de hotărâre prezentat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat,
acesta fiind adoptat cu 13 voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2012.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.1 la
contractul de concesiune nr. 2480 din 10.05.2010, avînd ca obiect exploatarea a 113,16 ha din păşunea
comunală. D-l secretar- Tînând cont de faptul că din suprafaţa concesionată prin acest contract, 57 ha de păşune
au trecut la proiectul de Reconstrucţie ecologică Continit–Cernătoaie (împădurire), iar semnatarului contractului
de concesiune a redus prin vânzare numărul de animale de la 120 capete la 74 capete, încărcătura de UVM/ha
poate fi realizată pe suprafaţa de 40 ha. Comisia de specialitate este de acord cu proiectul de hotărâre
prezentat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, acesta fiind adoptat cu 13
voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2012.
La punctul 10 de pe ordinea de zi, se abordează probleme diverse din viaţa comunităţii. D-l consilier
Ulieşan Ioan, propune să se facă cât mai urgent predarea sistemului de alimentare cu apă către SC Aquaserv SA

Tg. Mureş. De asemenea mai propune să se identifice toate drumurile de exloatare pentru a putea fi nivelate cu
ajutorul unui buldoexcavator. Apoi trebuie consolidate şanţurile care există la aceste drumuri. La căminul
cultural din satul Sînmartin este un geam spart care este necesar să fie înlocuit.
Consilier Sălăgean, spune că la Şcoala Gimnazială din satul Sînmartin, trebuie amenajată o parcare din
dale de beton pentru maşinile profesorilor, amenajare care se poate face pe acostamentul din faţa întrării în
curtea şcolii.
Consilier Cozoş Petru, doreşte să rezolve problema drumurilor de acces la casele izolate din satul Coasta
Mare. D-l primar precizează că, la întâlnirile cu cetăţenii care vor avea loc în luna martie, se vor prezenta
acestora toate proiectele aflate în derulare sau iniţiate în perioada următoare.
Întrucât nu mai sunt alte probleme pe ordinea de zi, domnul Vasu Raul declară închise lucrările şedinţei .
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Vasu Raul

Secretar,
DUNCA IOAN

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 20 aprilie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Rîciu

Participă următorii consilieri: Bucur Iacob, Cozoş P. Petru, Cioloboc Ioan, Chertes Ioan, Cozoş A
Petru, Gorea Ioan, Manoilă Ioan, Morariu Leontina, Sălăgean Iuonel, Ulieşan Ioan, Vasu Raul
Florin, Velcherean Rodica şi Vincovici Iulius-Aurelian.
d-l Ioan Dunca - secretar al comunei Rîciu
Doamnelor şi domnilor consilieri, pentru astăzi 20 aprilie 2012 a fost convocată şedinţa
ordinară a Consiliului Local al comunei Rîciu. Vă informez că din totalul de 13 consilieri locali
aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 13.
În aceste condiţii şedinţa este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate. Înainte de a
trece la ordinea de zi, vă rog să-mi daţi voie să supun atenţiei dvs. spre aprobare procesul
verbal al şedinţei din data de 02.03.2012, proces verbal care a fost afişat pe panoul din holul
primăriei. Vă supun aprobării dvs. acest proces verbal.
Cine este pentru? unanimitate
Împotrivă? Abţineri?
D-l consilieri vreau să vă spun că, toate materialele care vor fi prezentate astăzi şi care vor fi
supuse atenţiei dvs. şi înspre aprobare au fost discutate pe comisii, în comisiile din data de
13.04.2012. Deci, am avut comisiile de specialitate ale Consiliului local, şi au fost discutate,
eventualele observaţii pe care noi nu le-am primit, dvs. puteţi să le spuneţi şi în plen. Vă
mulţumesc.
Domnule preşedinte, aveţi cuvântul, vă rog.
d-l Vasu Raul - preşedinte de şedinţă
Domnul Vasu Raul, supune atenţiei domnilor consilieri ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu.
3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenţă Persoanelor al comunei Rîciu.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică în vederea

reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Rîciu, în procesul intentat de SC Kyo
Inc SRL Satu Mare şi SC Sistemul Electronic de Arhivare, Criptare şi Indexare Digitalizată SRL
Satu Mare.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unei sume de bani cu titlu de sprijin financiar, pentru
Parohia Reformată Sânpetru de Câmpie-Filiala Ulieş aflată pe raza administrativ teritorială a comunei
Rîciu.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru reabilitarea şi modernizarea
iluminatului public în comuna Rîciu.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru realizarea Sistemului de
supraveghere video stadal, în localitatea Rîciu.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru reparaţia şi modernizarea străzilor
prin pietruire din com. Rîciu.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru reparaţia şi modernizarea
trotuarelor de pe strada Gheorghe Şincai din localitatea Rîciu.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
10.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări).
Supun la vot ordinea de zi:
Cine este pentru? 13 voturi
Împotrivă? Abţineri?
Se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2012.
D-l Primar-Prin HG nr.215/2012, comuna Rîciu a primit la cap.11.02.06-360.000 lei sume din TVA pentru
echilibrarea bugetelor pentru cheltuieli de capital şi cheltuieli curente sumă propusă a fi distribuită
astfel: cap. 51 Autorităţi publice-150000 lei; cap.54 Alte servicii publice-10000 lei; cap.67 Cultură-50000
lei şi la cap.84 Drumuri şi poduri-100000 lei.
Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? 13 voturi
Împotrivă? Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.22/2012.
Pct. 3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenţă Persoanelor al comunei Rîciu.
D- Primar- Având în vedere prevederile art.25 alin (1) şi (2) din OG 84/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi
obligativitatea înfiinţării în mod eşalonat a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor Primăria comunei Rîciu doreşte să demarareze procedurile organizării unui astfel de
serviciu public.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) Rîciu pe care dorim să-l înfiinţăm va
fi organizat în subordinea Consiliului Local Rîciu.
SPCLEP Rîciu va funcţiona în clădirea UAT Comuna Rîciu. În cadrul serviciului vor fi angajate 3 persoane
care vor urma un stagiu de pregătire la DJEP Mureş. Din punct de vedere tehnic conform organigramei,
serviciul va fi în subordinea secretarului consiliului local.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Rîciu, Judeţul Mureş, va furniza servicii
pentru cetăţenii comunei Rîciu şi locuitorii din cele 4 comune care sperăm noi o să fie arondate (Şincai,
Crăieşti, Pogăceaua şi Sînpetru).

Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? 13 voturi
Împotrivă? Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.23/2012.
Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică în
vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Rîciu, în procesul intentat de SC Kyo
Inc SRL Satu Mare şi SC Sistemul Electronic de Arhivare, Criptare şi Indexare Digitalizată SRL Satu Mare.
D-l Primar- În data de 25.09.2008, Unitatea Administrativ Teritorială Rîciu a încheiat un contract de
furnizare cu SC Sistemul Electronic de Arhivare, Criptare şi Indexare Digitalizată SRL Braşov, având ca
obiect punerea la dispoziţie a unui serviciu electronic de transpunere a datelor de pe suport fizic (hârtie)
pe suport digital (electronic). Deşi furnizorul se obliga să pună în funcţiune, aplicaţia S.E.A către
beneficiar şi să comunice manualul de utilizare a aplicaţiei acest lucru nu s-a întâmplat, dar au început să
emită facturi pentru servicii neonorate. Aceste facturi au fost plătite o perioadă, dar apoi am sistat plata
acestora deoarece aplicaţia nu a funcţionat îar reprezentanţii firmei respective nu au răspuns invitaţiei
noastre de a interveni la acest sistem. În această situaţie sunt peste 100 de primării din ţară care au
încheiat astfel de contracte. La data de 09.02.2011, Sistemul Electronic de Arhivare, Criptare şi Indexare
Digitalizată încheie un contract de transfer fond de comerţ cu Elektronische Archiv Verschlusselung Satu
Mare prin care transferă toate drepturile sale patrimoniale şi nepatrimoniale. Apoi la data de
24.01.2012 SC Sistemul Electronic de Arhivare, Criptare şi Indexare Digitalizată SRL Bucureşti încheie un
contract de cesiune de creanţă cu SC Kyo INC SRL Satu Mare, care ne acţionează în instanţă cerând
executarea silită a UAT Rîciu, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă nr.447/CA din
21.04.2009, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr.2539/62/2009. Judecătoria Tg. Mureş
respinge cererea de încuviinţare a executării silite formulate de Biroul Executorului Judecătoresc Vlas
Maria Cristina, cu sediul în Luduş împotriva debitoarei UAT Rîciu, ca neîntemeiată. Pt. acest dosar
dorim să facem recurs. SC Elektronische Archiv Verschlusselung SRL Satu Mare formulează o cerere de
emitere a ordonanţei de plată în baza Contractului de transfer de fond de comerţ nr.23AC/09.02.2011.
Acest proces este la Judecătoria Satu Mare în ziua de 09.05.2012. Se solicită prin aceste procese
contravaloarea serviciilor de back up online în baza facturilor emise de la incheierea contractului până în
prezent la care se adaugă penalităţi.
Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? 13 voturi
Împotrivă? Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.24/2012.
Pct. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unei sume de bani cu titlu de sprijin financiar,
pentru Parohia Reformată Sânpetru de Câmpie-Filiala Ulieş aflată pe raza administrativ teritorială a
comunei Rîciu.
D-l Viceprimar- Biserica reformată din satul Ulieş este o construcţie veche ce datează din anul 1700.
Populaţia maghiară din satul Ulieş numără 52 persoane. Biserica şi mai ales gardul care o împrejmuieşte
are nevoie urgentă de reparaţii. Credincioşii reformaţi din satul Ulieş au contribuit cu sume de bani dar
sunt insuficienţi pentru a începe lucrările, de aceea un ajutor cât de mic din partea nostră este binevenit.
D-l consilier Manoilă Ioan propune alocarea sumei de 2000 lei, cu condiţia ca preotul Bisericii reformate
să întocmească şi să transmită o raportare a modului de utilizare a fondurilor primite.
Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? 13 voturi
Împotrivă? Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.25/2012.
Pct. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru reabilitarea şi modernizarea
iluminatului public în comuna Rîciu
În conformitate cu Legea 230/2006 privind serviciul de iluminat public administraţiile publice locale au
drept de folosinta cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice, pe

toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract incheiat intre autoritatile administratiei publice
locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice.
Însă iluminatul stradal este foarte costisitor si anual primaria achita facturi de aproximativ 30000 de lei
vechi, astfel că ne-am gandit sa reducem cheltuielile si sa îmbunătăţim iluminatul. Am initiat acest
proiect de hotarare privind realizarea unui studiu de fezabilitate in acest sens, care sper să primească
girul consilierilor locali.
Obiectivul general strategic propus prin proiectul de investitie de catre aplicant consta in modernizarea
sistemului de iluminat stradal astfel incat sa se atinga urmatoarele obiective: scaderea consumul de
energie electrica aferent iluminatului public stradal, imbunatatirea calitatii iluminatului stradal si
diminuarea costurilor primariei legate de factura la energie electrica pentru serviciul de iluminat”.
Practic, se propune modernizarea sistemului de iluminat public pentru toate satele comunei folosinduse lămpi.
Pentru aceasta investitie este nevoie de 50000 lei. Utilizarea acestor becuri va contribui substantial la
reducerea consumurilor de energie electrică. Se vor monta 150 Lampi: Master PL-L 4p de 36W sau 55W,
soclu 2G11. Oferta de pret cuprinde corpul de iluminat, sistemul de fixare ( bratari, carja, cablu, cleme
de racordare) si inclusiv manopera de montare. Îmbunătăţirea serviciului de iluminat public trebuie sa
asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica in comuna Rîciu.
Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? 13 voturi
Împotrivă?
Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.26/2012.
Pct. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru realizarea Sistemului de
supraveghere video stadal, în localitatea Rîciu.
Obiectivul proiectului este achiziţionarea unor echipamente prin care se realizaeză supravegherea in 4
locaţii din localitatea Rîciu, transmitearea imaginilor lor către un centru de supraveghere, monitorizarea
şi înregistrarea acestora pentru o perioada de 30 zile, conform dispozitiilor legale (Legea 333 / 2003 si
normele de aplicare). De asemenea, in centrul de supraveghere, imaginile vor putea fi operate si/sau
prelucrate.
Se doreşte achiziţionarea unui întreg sistem de echipamente profesionale pentru supravegherea
exterioară in 4 (patru) puncte de interes local şi anume:
Centrul de supraveghere nr. 1 – va fi amplasat pe strada Gheorghe Şincai (drumul naţional DN
15E) la intersecţia cu strada Tineretului, strada Targului si drumul judetean DJ 173
Centrul de supraveghere nr. 2 - va fi amplasat pe strada Gheorghe Şincai la intersecţia cu
strada Vasile Conţiu, blocul 102
Centrul de supraveghere nr. 3 – va fi amplasat pe strada Gheorghe Şincai la intersecţia cu
strada Vasile Conţiu, în zona Casei de Cultură „Vasile Conţiu”
Centrul de supraveghere nr. 4 – va fi amplasat pe strada Bisericii, în apropierea Bisericii
Ortodoxe
Centrul de monitorizare şi înregistrare a imaginilor transmise va fi amplasat în spaţiul special destinat
din sediul Primăriei Comunei Rîciu.
Sistemul va fi compus din:
- Hardware:
• camere de supraveghere video;
• unul sau mai multe PC ce permit vizualizarea imaginilor;
• videorecordere pentru inregistrarea imaginilor preluate de camerele de supraveghere video;
• dispozitive de prelucrare a imaginii in vederea stocarii inregistrarilor;
• surse de alimentare pentru camerele de supraveghere video
• surse de alimentare neintreruptibile (UPS) pentru dispozitivele de inregistrare si stocare a imaginilor;

- Software:
• permite managementul achizitiilor de date video, encodarea/ decodarea si redarea imaginilor,
• monitorizeaza sistemul de detectie video, stocarile de date, evenimentele si imaginile;
• poate fi incorporat in echipamentul de inregistrare in varianta stand-alone (DVR) sau poate fi instalat
pe un PC pentru varianta server permitand totodata accesul la informatia video de la distanta prin
varianta client a software-ului;
• poate programa activarea sistemului de inregistare doar in conditiile detectarii miscarii de catre
camerele video;
Soluţia tehnică propusă prin Proiectul Tehnic se bazează pe un sistem de comunicaţii modern, prin
intermediul căreia se vor transmite imaginile (în format digital, criptat). Reţeaua va fi una comercială,
implementată de către un furnizor de servicii de telecomunicaţii care activează pe piaţa locală şi care va
pune la dispoziţie reţeaua proprie în vederea transmiterii imaginilor. Această soluţie elimină
neajunsurile tehnice legate de implementarea unei reţele proprii (indiferent de tehnologia aleasă) şi
totodată elimină costurile de implementare, mentenanţă şi eventual licenţiere. Menţionam ca soluţia
aleasa este conforma cu standardele si normele naţionale si europene privitoare la securitatea datelor.
Standardele si normativele menţionate sunt specificate in in Caietul de Sarcini, implementatorul
sistemului urmând sa se asigure de respectarea acestora.
Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? 13 voturi
Împotrivă?
Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.27/2012.
Pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru reparaţia şi modernizarea
străzilor prin pietruire din com. Rîciu.
D-l Primar- S-au modernizat drumurile comunale şi străzile părincipale. Acum urmează străzile care se
intersectează cu acestea. Lucrările pentru repararea prin pietruire a străzilor din Comuna Rîciu sunt
situate în satele Căciulata, Leniş, Sînmartin şi Ulieş. Necesitatea pietruirii acestora este justificată prin
adoptarea hotărârii Primăriei comunei Rîciu, de a continua programul de reabilitare a infrastructurii
rurale, prin modernizarea şi reabilitarea străzilor. Lungimea străzilor supusă modernizării este de 3678
ml x 5 ml (lăţime) = 18390 mp, în satele Căciulata, Leniş şi Sînmartin şi de: 8270 ml x 4 ml (lăţime) =
33080 mp în Satul Ulieş.
De asemenea se vor efectua lucrări de amenajare a şanţurilor din comuna Rîciu: - Satul Ulieş: 14040 ml
(pe ambele părţi); - Satele Sînmartinu de Cîmpie, Leniş, Căciulata: 6036 ml (pe ambele părţi). Stadiul fizic
actual al acestor străzi este următorul: în Satele Sînmartinu de Cîmpie, Leniş, Căciulata: 2478 m au
îmbrăcăminte de pământ şi 1200 m sunt semipietruite, iar în satul Ulieş din totalul de 8270 m: 2300 m
au îmbrăcăminte de pământ şi 5970 m sunt semipietruite.
Având îmbrăcăminte din balast sau pământ străzile au numeroase denivelări şi gropi adânci, care le fac
să fie necirculabile mai ales în perioadele cu precipitaţii şi în sezonul rece. Carosabilul nu este încadrat cu
borduri şi nu există trotuare pietonale amenajate.
Prin pietruirea acestor străzi se vor îndeplini următoarele obiective care susţin necesitatea şi
oportunitatea investiţiei:
-realizarea unui confort optim pentru traficul auto şi circulaţia pietonală;
-reducerea riscului de accidente;
-siguranţă în exploatare;
-reducerea zgomotului din trafic şi a noxelor emise în atmosferă;
-asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe carosabil.
Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? 13 voturi
Împotrivă? Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.28/2012.

Pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru reparaţia şi modernizarea
trotuarelor de pe strada Gheorghe Şincai din localitatea Rîciu.
Consiliul Local Rîciu, în calitate de administrator al străzilor, are obligaţia de a asigura realizarea
lucrărilor de întreţinere, reparaţii administrative şi exploatare a acestora conform exigenţelor normative
în vigoare, pentru siguranţa şi confortul circulaţiei. Conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr.
457/1997 şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997–privind regimul drumurilor, republicată,
modificată şi completată, toate lucrările de reparaţii curente şi capitale la străzi trebuie să fie executate
având la bază o documentaţie tehnico – economică.
Consiliul Local Rîciu a procedat la elaborarea caietului de sarcini necesară în vederea execuţiei lucrărilor
la obiectivul: Modernizarea trotuarelor de pe strada Gheorghe Şincai din localitatea Rîciu.
Strada Gheorghe Şincai, pe care urmează a fi amenajate trotuare noi este situată de-a lungul DN 16 E,
fiind utilizată şi de traficul greu dinspre şi spre Tg. Mureş. Pentru satisfacerea nevoilor de acces ale
locuitorilor comunei Rîciu, în ceea ce priveşte siguranţa şi comfortul traficului pietonal, se impune
amenajarea trotuarelor care este este absolut necesară, traficul pietonal desfăşurându-se de multe ori
pe marginea străzii, datorită spaţiului neamenajat dintre bordura străzii şi limitele proprietăţilor.
Deoarece pe această stradă se află şi centrul de comună se doreşte amenajarea trotuarelor pe ambele
sensuri de la întrarea în localitatea Rîciu şi până la calea ferată. Lucrările propuse în prezentul studiu
constau din amenajarea trotuarelor şi pavarea acestora pe ambele părţi ale străzii Gheorghe Şincai. Ca
şi soluţii constructive optăm pentru pavele autoblocante cu o grosime de 6 cm puse pe un suport de
nisip de 2 cm, încadrate cu borduri pe fundaţie de beton. Lăţimea trotuarelor să fie de 1 m. În etapa
următoare vom moderniza cel de-al doilea tronson de la calea ferată la Casa de Cultură Vasile Conţiu.
Dacă mai doreşte şi altcineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? 13 voturi
Împotrivă? Abţineri? Proiectul devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.29/2012.
Pct.10 Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări,
interpelări).
D-l consilier Manoilă Ioan- În urma discuţiilor avute cu d-l Director Gh. Conţiu, mi s-a spus că
Reprezentanţii Asociaţiei Ovidiu Rom şi cei ai GlaxoSmithKline (GSK) România lansează şi componenta
de sănătate a proiectului Fiecare Copil în Grădiniţă, care va permite dezvoltarea, de către comunităţile
locale, a unor proiecte de sănătate şi educaţie în sănătate, arii critice ce pot duce la îmbunătăţirea stării
de sănătate a copiilor proveniţi din familii foarte sărace. Faptul că în acest proiect este implicat şi
consiliul local Rîciu, cred că ar fi imperios necesar să dezvoltăm şi noi în cadrul proiectului această latură.
D-l primar- După întoarcerea d-lui Director de la intâlnirea care are loc la Braşov cu reprezentanţii
Asociaţiei pe această temă o să vă informez. Cred că nu ar fi lipsit de inteses să amenajăm la şcoală un
cabinet medical unde săptămânal să meargă un cadru medical să pentru a efectua un triaj al stării de
sănătate.
D-l preşedinte de şedinţă- Dacă nu mai sunt alte subiecte de abordat, declar închise lucrările şedinţei.
Vă mulţumim pentru participare la această şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Vasu Raul

Secretar,
DUNCA IOAN

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S

V E R B A L

Încheiat astăzi, 05.06.2012 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. 80. din
31.05.2012, 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.
Sedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 13 consilieri din numărul total de 13 de consilieri în funcţie.
La sedinţa de astăzi participă domnul Primar Vasu Ioan, domnul Viceprimar Chertes Ioan, domnul Secretar Dunca
Ioan, precum si sefi ai compartmentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Dl. Vasu Raul-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 13 consilieri.
În continuare, dau cuvântul domnului Dunca Ioan, în vederea prezentării stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în
sedinţa din data de 20 aprilie 2012 însoţite de un proces-verbal în care dumneavoastră să vă consemnaţi
observaţiile asupra conţinutului acestuia.
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
aprilie 2012.
Dl. Vasu Raul
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al sedinţei din data de 20 aprilie 2012.
Procesul-verbal al sedinţei din data de 20 aprilie 2012 se aprobă cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri
prezenţi.
În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Vasu Ioan pentru prezentarea proiectului ordinii de zi.
D-nul Primar Vasu Ioan:
Ordinea de zi este următoarea:
I. Proiecte de hotărâri, privind:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Iniţiator Primar Vasu Ioan
2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei societăţi comerciale la nivelul Primăriei
comunei Rîciu.
Iniţiator Primar Vasu Ioan
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unităţii administrativ teritoriale Comuna Rîciu, ca membru cu drepturi
depline în cadrul Asociaţiei de Proprietari de Terenuri „Şincai“.

Iniţiator Primar Vasu Ioan
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie emisă de FGCR.

Iniţiator Primar Ioan Vasu
II. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări).
Dl. Manoilă Ioan
Supun la vot ordinea de zi prezentată.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
I.Proiecte de hotărâre:
Punctul 1
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Dl.Vincovici Aurelian
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat favorabil.
Dl. Vasu Raul
Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să încem.
D-l primar face precizările necesare cu privire la acest proiect. Având în vedere prevederile HG nr.1428/2012 privind
cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei
publice locale din anul 2012, este necesar să acoperim cheltuielile aferente din bugetul local. În acest sens am
analizat stadiul realizării bugetului şi am considerat că la partea de venituri putem suplimenta planul la cap.18.02
Alte impozite li taxe fiscale cu suma de 3000 lei şi la cap.35.02.02 Venituri dein amenzi şi sancţiuni legale cu suma de
22.000 lei. Din aceste sume se asigură la partea de cheltuieli la cap.54.02 Alte servicii publice generale, plata
indemnizaţiilor pentru membrii comisiilor de la BEC şi de la secţiile de votare, plata indemnizaţiilor pentru hrană
pentru aceşti membrii precum şi plata meterialelor necesare secţiilor de votare. De asemenea prin adresa
nr.351701/06.06.2012 se modifică şi trimestrialitatea sumelor defalcate din TVA pentru plata salariilor în
învăţământ prin diminuarea trimestrului IV cu suma de 9000 lei şi majorarea trim II. cu aceaşi sumă.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.30/2012.
Punctul 2
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei societăţi
comerciale la nivelul Primăriei comunei Rîciu.
Dl. Vincovici Aurelian
Comisia pentru agricultură activităţi economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat favorabil.
Dl. Chertes Ioan
Comisia juridică a avizat favorabil.
D-l Vasu Raul. Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă rog să încem.
D-l Primar. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 impune cu necesitate reorganizarea serviciilor
publice in sensul organizarii acestora pe baza principiilor: dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor cu resursele;
protectiei si conservarii mediului natural si construit; administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica
sau privata a unitatilor administrativ – teritoriale, etc., astfel incat sa asigure: adaptabilitate la cerintele utilizatorilor;
functionarea optima, in conditii de siguranta a persoanelor si a serviciului, de rentabilitate si eficienta economica;
introducerea unor metode moderne de management; introducerea unor metode moderne de elaborare si
implementare a strategiilor, politicilor, programelor si/sau proiectelor din sfera serviciului public; protejarea
domeniului public si privat si a mediului etc. In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor
de utilitati publice, autoritatile administratiei publice locale stabilesc alegerea modalitatii de gestiune si darea in
administrare sau, dupa caz, concesionarea bunurilor proprietate publica si /sau privata a localitatii. Rapoirtat la
serviciile pe care le va efectua societatea atât pentru realizarea competenţelor conferite de lege cât şi pentru terţi
se poate aprecia că societatea va putea deveni operator de servicii publice. Societăţii i se va încredinţa gestiunea
bunurilor şi servciciilor comunei.
Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot.
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.31/2011.

Punctul 3
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării unităţii administrativ teritoriale Comuna
Rîciu, ca membru cu drepturi depline în cadrul Asociaţiei de Proprietari de Terenuri „Şincai“.

Dl. Chertes Ioan
Comisia juridică a avizat favorabil.
D-l Vasu: Asociaţia de Proprietari de Terenuri „Şincai“a solicitat prin adresa nr.2182 din 07.05.2012 înregistrată
la instituţia noastră să devenim membrii cu drepturi depline ai acestei asociaţii.
In conformitate cu noile prevederi legale din acest domeniu (Legea 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic), autoritătile administraţiei publice locale pot decide în mod direct cine va fi gestionarul unui fond de
vânătoare existent pe teritoriul său doar în situaţia în care deţine în proprietate cel puţin 51% din suprafaţa fondului
respectiv.
Întrucât Asociaţia Grupa de Vânătoare şi pescuit Tg. Mureş cu proprietarii persoane fizice şi/sau juridice din raza
comunelor Band, Şincai, Pogăceaua deţin pe fondurile de vânătoare nr.10 conform fişei fondului de vanatoare o
suprafaţă totală de 10500 ha, aderarea la această asociaţie este soluţia cea mai la indemână pentru a se putea
beneficia de şansa alegerii directe a gestionarului fondului de vânătoare.
D-l Vasu Raul
Dacă mai sunt discuţii la acest proiect vă rog să trecem la vot.
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.32/2012.
Punctul 4
Dl. Primar Vasu Ioan
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie
emisă de FGCR.

În data de 08.09.2008, subscrisa, Comuna Rîciu - persoana juridica de drept public, cu sediul in localitatea Rîciu, str.
Gheorghe Şincai nr. 58, jud. Mures, reprezentata in temeiul Legii Administatiei publice locale nr.215/2001, prin
primar IOAN VASU, a semnat la Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Alba Iulia, contractul de
finanţare având nr. C322010872800001, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către Agenţia de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pentru punerea în aplicare a Cererii de Finanţare nr. F322010872800001,
cerere depusă de către instituţia noastră în sesiunea din martie 2008 privind finanţarea proiectului integrat
„MODERNIZARE, ASFALTARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA RÎCIU ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE
CU APĂ ÎN SATELE SÎNMARTINUL DE CÎMPIE, LENIŞ, CĂCIULATA, COMUNA RÎCIU, JUDEŢUL MUREŞ”.
În urma transmiterii scrisorii de garanţie obţinută de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, având în vedere
prevederile articolului 4 , aliniatele (2) şi (4) din Contractul de Finanţare C322010872800001, beneficiarul – Comuna
Rîciu, a primit suma de 1.745.759 lei reprezentând 20% din valoarea eligibilă a proiectului. Suma primită este
utilizată la plata facturilor emise pe lucrare până la decontarea acesteia de la APDRP.
Prelungirea scrisorii de garantare din partea FGCR este necesară din cauza apariţiilor unor evenimente imprevizibile
care fac imposibilă finalizarea financiară a proiectului „MODERNIZARE, ASFALTARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA
RÎCIU ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE SÎNMARTINUL DE CÎMPIE, LENIŞ, CĂCIULATA,
COMUNA RÎCIU, JUDEŢUL MUREŞ” în termenul din contract – 08.06.2012, respectiv faptul că până la data solicitării
aprobării de către dvs. a prelungirii scrisorii de garanţie, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit nu a
avizat procedura de achiziţie a lucrărilor suplimentare necesare pentru finalizarea proiectului iar pe cale de
consecinţă nu putem depune tranşa finală de plată.
Precizăm faptul că lucrările sunt finalizate în proporţie de 100%, iar la momentul actual ne lovim de refuzul
nejustificat al APDRP de a aviza lucrările suplimentare, lucrări pe care noi am primit avizul Unităţii de Coordonare şi
Verificare Achiziţii Publice Mureş precum şi cel al serviciului achiziţii publice din cadrul Centrului Regional de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Alba.
Scrisoarea de garantare se solicită a fi prelungită pe o perioadă de 12 luni calendaristice, începând cu data de
08.09.2012 (data expirării scrisorii) până la 08.09.2013 (data la care se estimează finalizarea contractului).
Comisionul de garantare care se va achita Fondului de Garantare a Creditului Rural este de 0,05% conform Ordinului
Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 288 /16.12.2011.

Comision
de
garantare
datorat =

=

Valoarea scrisorii de garanţie
(1.920.334,90 lei, reprezentand
110% din valoarea avansului in
suma de 1.745.759,00 lei)

x

Procent lunar de comision
(0,05%)

x

Nr. de luni de
valabilitate (12
luni)

Calculul comisionului este următorul:
Formula aplicată este: 1.920.334,90 x 0,05% x 12 = 11.522,00 lei
Dl. Vasu Raul
Dacă nu mai sunt discuţii pe marginea acestui proiect, supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat.
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 13 consilieri prezenţi.
A fost adoptată Hotărârea nr.33/2012
II: Diverse
Dl.Primar Ioan VasuS-a încheiat mandatul consiliului local, constituit pentru legislatura 2008-2012. Au fost adoptate în această perioadă
peste 200 de hotărâri. Unele din aceste hotărâri au dus la relansarea economică a comunei Rîciu. Toţi consilierii
indiferent de culoarea politică au avut un comportament civilizat , motiv pentru care doresc să vă mulţumesc.

Preşedinte de şedinţă,
Vasu Raul

Secretar,
DUNCA IOAN

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 20 iunie 2012 cu ocazia constituirii Consiliului local Rîciu în urma
scrutinului electoral de la 10 iunie 2012. Şedinţa are loc în localul Primăriei comunei
Rîciu unde participă 13 consilieri aleşi şi primarul reales.
La şedinţă participă d-l DUNCA IOAN-secretar.
Din partea Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş participă domnul Daniel Buda-şef
birou, care deschide lucrările şedinţei de constituire a noului consiliu local şi arată că,
convocarea consilierilor declaraţi aleşi la alegerile din 10 iunie 2012 pentru şedinţa de
constituire, s-a făcut conform Ordinului nr.219/18.06.2012, emis de prefect, în baza
art.30 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată și modificată.
La această şedinţă fiind invitat primarul care a fost reales la scrutinul de la 10
iunie 2012, d-l Vasu Ioan, a cărui validare urmează să fie făcută de către Judecătoria Tg.
Mureş la data de 26.06.2012.
Scopul acestei şedinţe, aşa cum prevede legislaţia în materie, este acela de
constituire a consiliului local, ceea ce presupune validarea mandatelor consilierilor aleşi,
depunerea jurământului de către consilieri, alegerea preşedintelui de şedinţă, alegerea
viceprimarului, precum şi constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Consiliul local al comunei RÎCIU are un număr de 13 consilieri (rezultă din Ordinul
prefectului nr.112/23.03.2012).
Potrivit art. 29 (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
comuna Rîciu are dreptul la 13 consilieri, la 10 iunie s-au ales 13 consilieri şi sunt
prezenţi la şedinţă 13 consilieri. Potrivit prevederilor art.31 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în
vârstă consilier, ajutat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
În urma consultării dosarului cu rezultatul alegerilor de la 10 iunie 2012 s-a
constatat că cel mai în vârstă consilier este Cozos A. Petru, iar cei mai tineri sunt Vasu
Raul Florin şi Vincovici Iulius-Aurelian. Aceştia sunt invitaţi de delegatul Instituţiei
Prefectului să conducă lucrările şedinţei de constituire a noului consiliu local.
Domnul Cozos A. Petru arată că pentru validarea mandatelor, consiliile locale
aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, o comisie de validare alcătuită din 3-5
consilieri. Se propune alegerea unei comisii din 5 consilieri. Se supune la vot, şi cu 13
voturi pentru, nici un vot contra, nici o abţinere s-a votat componenţa comisiei de
validare care va fi formată din 5 membrii apoi se solicită propuneri. Se fac următoarele
propuneri, d-l Vincovici Iulius-Aurelian îi propune pe Manoila Ioan, Sălăgean Iuonel,
Cioloboc Ioan, Ruţa Mircea şi Bucur Iacob, apoi se întreabă dacă mai sunt propuneri,

după care se trece la vot individual pentru fiecare şi cu 12 voturi pentru, nici un vot
contra, nici o abţinere sunt votaţi cei 5 consilieri propuşi: Manoila Ioan cu 12 voturi
pentru; Sălăgean Iuonel cu 12 voturi pentru; Cioloboc Ioan cu 12 voturi pentru, Ruţa
Mircea cu 12 voturi pentru şi Bucur Iacob cu 12 voturi pentru. Nu au participat la vot cei
propuşi în comisia de validare.
Se dă cuvântul domnului secretar DUNCA IOAN care dă citire proiectul de
hotărâre privind alegerea comisiei de validare, iar preşedintele de vârstă supune la
vot şi cu 13 voturi pentru, nici un vot contra, nici o abţinere se adoptă HOTĂRÂREA
Nr.1/2012 a consiliului local.
Comisia de validare se retrage pentru a-şi alege preşedintele şi secretatul
comisiei şi a examina legalitatea alegerii fiecărui consilier pe baza dosarului existent
prezentat de preşedintele de vârstă. În continuare domnul secretar Dunca Ioan
prezintă dosarele consilierilor declaraţi aleşi aşa cum au fost primite la la Biroul Electoral
de Circumscripţie. Se constată că nu sunt consilieri care să fie incompatibili cu funcţia
de consilier în Consiliul Local Rîciu. De asemenea se mai arată că toate pardidele au
depus comunicarea că consilierii aleşi sunt membrii ai partidului respectiv şi că a fost
depus Raportul
cu cheltuielile din campania electorală.
S-a încheiat procesul verbal aşa cum prevede legea şi după întoarcerea
membrilor comisiei în sala de şedinţă se dă citire la Procesul verbal de alegere din
care rezultă că a fost ales preşedinte d-l consilier Manoila Ioan iar d-l Sălăgean Iuonel
a fost ales secretar.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Preşedintele de vârstă dă cuvântul domnului
Manoila Ioan care prezintă Raportul comisiei de validare şi Procesul verbal prin care
se constată că nu sunt cazuri de incompatibilitate pentru consilieri şi propune validarea
tuturor consilierilor aleşi la 10 iunie 2012 în mod individual astfel:
Persoana al cărui mandat este supus validării nu participă la vot.
Bucur Iacob-consilier Alianţa pentru Mureş/PD-L se validează cu 1 2 voturi pentru, nici
un vot împotrivă, nici o abţinere;
Chertes Ioan-consilier Alianţa pentru Mureş/PD-L se validează cu 12 voturi pentru, nici
un vot împotrivă, nici o abţinere;
Cioloboc Ioan-consilier Uniunea Social Liberală/PNL se validează cu 12 voturi pentru, nici
un vot împotrivă, nici o abţinere;
Cozos A. Petru-consilier Alianţa pentru Mureş/PD-L se validează cu 12 voturi pentru,
nici un vot împotrivă, nici o abţinere;
Cozos P. Petru-consilier Uniunea Social Liberală/PNL se validează cu 12 voturi pentru,
nici un vot împotrivă , nici o abţinere;
Gorea Ioan-consilier Uniunea Social Liberală/PSD se validează cu 12 voturi pentreu, nici
un vot împotrivă , nici o abţinere;
Manoilă Ioan-consilier Alianţa pentru Mureş/PD-L se validează cu 12 voturi pentru, nici
un vot contra, nici o abţinere;
Ruţa Mircea-consilier Partidul Poporului Dan Diaconescu se validează cu 12 voturi
pentru, nici un vot împotrivă, nici o abţinere;
Săcărea Petru-consilier Partidul Poporului Dan Diaconescu se validează cu 12 voturi
pentru, nici un vot împotrivă, nici o abţinere;

Sălăgean Iuonel-consilier Alianţa pentru Mureş /PD-L se validează cu 12 voturi pentru,
nici un vot împotrivă, nici o abţinere;
Ulieşan Ioan-consilier Alianţa pentru Mureş/PD-L se validează cu 12 voturi pentru, nici
un vot , împotrivă nici o abţinere;
Vasu Raul-Florin-consilier Alianţa pentru Mureş/PD-L se validează cu 12 voturi pentru,
nici un vot împotrivă, nici o abţinere;
Vincovici Iulius-Aurelian-consilier Alianţa pentru Mureş/PD-L se valideauză cu 12 voturi
pentru, nici un vot împotrivă, nici o abţinere.
Se dă cuvântul secretarului primăriei d-l Dunca Ioan, care dă citire la proiectul
de hotărâre privind validarea consilierilor, apoi se supune la vot de către preşedintele
de vârstă şi cu 13 voturi pentru, nici un vot contra, nici o abţinere se adoptă
HOTĂRÂREA Nr.2/2012.
În continuare preşedintele de vârstă arată că fiecare consilier validat va
depune jurământul de credinţă, alegându-se 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 consilierii în ordinea alfabetică a validării s-au prezentat şi a pronunţat cuvântul”
JUR”cu mâna pe Biblie şi pe Constituţie apoi au semnat jurământul şi pe loc li s-a
înmânat un exemplar din jurământ.
Preşedintele de vârstă constată că toţi consilierii au depus jurământul de
credinţă şi declară consiliul local CONSTITUIT. Dă cuvântul secretarului comunei, care
citeşte proiectul de hotărâre se supune la vot proiectul prezentat şi cu 13 voturi
pentru, nici un vot împotrivă, nici o abţinere se adoptă HOTĂRÂREA Nr.3/2012.
După adoptarea acestei hotărâri, consiliul local alege dintre membrii săi, cu votul
deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de
3 luni, care va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de
acesta. Se face prima propunere pentru preşedintele de şedinţă. Astfel că d-l Sălăgean
Iuonel îl propune pe Vincovici Iulius-Aurelian, se mai solicită alte propuneri, se supune
la vot şi cu unanimitate de voturi a fost votat d-l Vincovici Iulius-Aurelian, se adoptă
astfel HOTĂRÂREA NR. 4/2012.
Din acest moment se încheie misiunea preşedintelui de vîrstă şi a celor 2
asistenţi şi se dă cuvîntul domnului Vincovici Iulius-Aurelian care va conduce lucrările
şedinţei consiliului local nou constituit. Mulţumeşte de încrederea acordată şi arată că
în conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.215/2001 cu votul majorităţii
consilierilor în funcţie, din rândul consilierilor se alege viceprimarul.
Pentru alegerea viceprimarului se dă citire la prevederile OG. Nr.35/2002
modalitatea de propunere şi votare, şi se arată că viceprimarul care va fi ales
conform noile reglementări îşi păstrează şi calitate de consilier local. D-l Vincovici îl
propune pe CHERTES IOAN din partea Alianţei pentru Mureş/PD-L, iar d-l Cioloboc Ioan
îl propune pe d-l Cozoş P Petru. Ne mai fiind alte propunerii preşedintele de şedinţă
propune să se completeze buletinele de vot. Alegerea s-a făcut prin vot secret. Nu au
participat la vot consilierii propuşi pentru a ocupa această funcţie.
În urma numărării voturilor situaţia s-a prezentat astfel: Chertes Ioan-8 voturi
pentru şi 3 împotrivă; Cozoş P. Petru-3 voturi pentru şi 8 împotrivă.

A fost ales viceprimar d-l CHERTES IOAN care va ocupa şi funcţia de consilier. Se
dă citire la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului, se supune la vot şi cu
12 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abţinere se adoptă HOTĂRÂREA
NR.5/2012.
În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr. 215/2001, după constituire,
consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de
activitate. Pot fi membrii al comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
Se citesc prevederile O.G.Nr.35/2002 şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local şi se trece la stabilirea numărului de comisii. Se propun
trei comisii de specialitate care se supune la vot şi cu 13 voturi pentru, nici un vot
împotrivă, nici o abţinere se aprobă cele 3 comisii, apoi se stabileşte nr.de membrii care
vor face parte din fiecare comisie şi se propune :
Comisia pentru AGRICULTURA, ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA
TERITORIULUI SI URBANISM: să fie constituită din 5 membrii, se supune la vot şi cu 13 voturi
pentru, nici un vot împotrivă, nici o abţinere se aprobă.
MANOILĂ IOAN-PREŞEDINTE
VINCOVICI IULIUS-AUREL-SECRETAR
ULIEŞAN IOAN-MEMBRU
CIOLOBOC IOAN-MEMBRU
RUŢA MIRCEA-MEMBRU
Comisia pentru ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE,
MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIE COPII, TINERET SI SPORT- se fac propuneri pentru 5
membrii, se supune la vot şi cu 13 voturi pentru se aprobă.
SĂLĂGEAN IUONEL-PREŞEDINTE
SĂCĂREA PETRU-SECRETAR
CHERTES IOAN-MEMBRU
COZOŞ P. PETRU-MEMBRU
MANOILĂ IOAN-MEMBRU
Comisia JURIDICA SI DE DISCIPLINA, PROTECTIE MEDIU SI TURISM- se fac propuneri pentru 5
membrii, se supune la vot şi cu 13 voturi pentru se aprobă.
VASU RAUL-PREŞEDINTE
GOREA IOAN-SECRETAR
COZOŞ A. PETRU-MEMBRU
BUCUR IACOB-MEMBRU
COZOŞ P.PETRU-MEMBRU
Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre legat de numărul şi
componenţa comisiile de specialitate, se supune la vot şi cu 13 voturi pentru, nici un
vot împotrivă, nici o abţinere se adoptă HOTĂRÂREA Nr.6/2012.
Preşedintele de şedinţă arată că problemele de la ordinea de zi s-au epuizat şi
declară închise lucrările şedinţei de constituire a consiliului local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vincovici Iulius-Aurelian

SECRETAR,
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 27 iunie 2012 cu ocazia depunerii jurământului şi investirii primarului reales în
urma scrutinului electoral de la 10 iunie 2012. Şedinţa are loc în localul Casei de Cultură Vasile ConţiuRîciu unde participă cei 13 consilieri aleşi, primarul reales, secretarul comunei Rîciu şi 130 de invitaţi
(locuitori ai comunei).
D-l secretar mulţumeşte celor prezenţi şi spune că în conformitate cu Legea 215/2001, în termen
de 20 de zile de la data desfăşurărilor alegerilor tebuie constituit consiliul local, (consiliul local Rîciu a avut
şedinţa de constituire în data de 20 iunie 2012, în baza Ordinului nr.219 emis de Prefectul Judeţului
Mureş) iar după validarea mandatului primarului de către Judecătorie se depune jurământul de către
primar şi se face investirea. Apoi dă cuvântul preşedintelui de şedinţă pentru a începe lucrările sedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă Vincovici Iulius Aurelian, mulţumeşte celor prezenţi şi arată că
şedinţa este legal constituită şi anunţă următoarea :
O R D I N E D E ZI:
1.-Depunerea jurământului şi Investirea în funcţia de primar a d-lui Vasu Ioan.
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a comunei Rîciu în calitate de membru
fondator, la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania
Gheorghe Șincai“ pentru exerciţiul financiar, pe anul 2012.
Se trece la primul punct al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă Vincovici Iulius Aurelian dă
cuvântul domnului secretar Dunca Ioan pentru a citi Încheierea Civilă nr.1961 a Sedinţei camerei de
consiliu a Judecătoriei Tg. Mureş din 26 iunie 2012 privind validarea mandatului de primar al comunei
Rîciu al d-lui Vasu Ioan, candidat din partea Alianţei pentru Mureş/PDL.
După prezentarea rezultatului validării alegerii primarului, acesta este invitat să depună în faţa
consiliului local jurământul. Se respectă solemnitatea.
Primarul citeşte textul jurământului - „ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Rîciu. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu”. Apoi îl semnează.
Din acest moment începe mandatul primarului reales.
După depunerea jurământului, primarului reales îi este înmânată de către secretar eşarfa în
culorile drapelului naţional al României, ca semn distinctiv al primarului. Apoi se cântă imnul naţional.
După acest moment d-l secretar îl felicită pe d-l primar spunându-i că îi revine o mare responsabilitate,
pentru că oamenii l-au investit cu încrederea lor.
În continuare domnul primar Vasu Ioan mulţumeşte celor prezenţi şi pe scurt arată programele
derulate până în prezent şi cele de perspectivă şi solicită sprijinul consilierilor în acest sens.
Preşedintele de şedinţă Vincovici Iulius Aurelian, îl felicită pe d-ul Vasu Ioan în numele consilierilor
dorindu-i sănătate şi spor la muncă pentru mandatul cu nr.5.
Se trece la punctual 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar
care prezintă un referat şi proiectul de hotărâre privind privind aprobarea contribuției financiare a

comunei Rîciu în calitate de membru fondator, la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai“ pentru exerciţiul financiar, pe anul 2012.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai " s-a înfiinţat în 18.05.2012
prin libera exprimare a voinţei de asociere a unui număr de 6 membri fondatori - autorităţi ale
administraţiei publice locale.
Scopul Asociatiei constă în realizarea în comun de către membrii asociaţi a unor proiecte de
dezvoltare a zonei dar şi crearea unei componente comunitare integrate la nivelul judetului, specializată în
acordarea primului ajutor de urgenţă, resuscitarea şi descarcerarea victimelor accidentelor de orice
natură, operatiunilor de salvare precum şi transportul victimelor la prima unitate medicală cu competenţa
adecvată situaţiei sau la punctul de intâlnire cu alte echipaje competente (SMURD).
În Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii este definit Serviciul mobil de urgenţă,
reanimare si descarcerare (SMURD) ca fiind o unitatea de intervenţie publică integrată, de importanţă
strategică, fără personalitate juridică având în structura sa echipe integrate de reanimare, specializate în
acordarea asistentei medicale si tehnice de urgenţă, precum si echipe cu personal paramedical, specializat
in acordarea primului ajutor calificat. Primul ajutor calificat constă în efectuarea unor actiuni salvatoare
de viată a unor persoane care au suferit o accidentare sau imbolnavire acută, de către personal
paramedical care a urmat cursuri speciale de formare şi care are în dotare echipamentele specifice acestui
scop, inclusiv defibrilatoare semiautomate, functionând sub formă de echipe de prim ajutor. Primul
ajutor calificat se acorda intr-un cadru institutionalizat, de echipe aflate sub coordonarea inspectoratelor
pentru situatii de urgenţă, în colaborare cu autoritatile publice locale si structurile Ministerului Sanatatii
Publice.
Personalul paramedical care activează în cadrul echipajelor de prim ajutor calificat este pregatit
pentru această meserie în centrul de formare specializat aflat în structura Inspectoratului General pentru
Situatii de Urgenta Mureş. Tot Legea nr. 95/2006 prevede la art.90 faptul că finanţarea activităţii
echipajelor de prim ajutor calificat şi dotarea acestora se fac de la bugetul de stat, bugetul autoritatilor
publice locale şi din alte resurse financiare prevazute in lege, inclusiv sponsorizari si donatii.
S-a stabilit împreună cu celelalte unităţi administrativ teritoriale asociate, un tarif unitar/locuitor de
1,6 lei/lună pentru ca veniturilor estimate să fie suficiente pentru a asigura cheltuielile de personal şi
cheltuielile administrative cu utilităţiile.
După această intervenţie se supune la vot şi cu 13 voturi pentru se adoptă HOTĂRÂREA
Nr.7/2012.

Preşedinte de şedinţă,
Vincovici Iulius Aurelian

Secretar,
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 17
din data de 10.02.2012
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local Rîciu
Primarul comunei Rîciu, jud. Mureş.
În temeiul prevederilor 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 emite prezenta,

D I S P O Z I Ţ I E:
================
Art. 1 Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Rîciu, în ziua de 15 februarie 2012, ora 13, în localul
Primăriei Rîciu, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.
2.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar
2011, pentru acoperirea golurilor de casă temporare în cursul anului 2012.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului la venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe
anul 2011.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2012.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază comunală pe anul 2012.
6. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Rîciu în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Şincai”.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici de realizare a lucrarilor de viabilizare teren
Locuinte Colective ANL P+2E.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului şi Procesului verbal cu rezultatele inventarierii la sfârşitul anului
2011 a bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Rîciu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea RAPORTULUI DE EVALUARE a performanţelor profesionale pe anul 2011 a
secretarului Consiliului local al comunei Rîciu, Dunca Ioan.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ.
11.Proiect de hotărâre privind concesionarea spaţiului în care funcţionează Cabinetul Medical Individual Dr.Pologea
Lelia-Maria prin atribuire directa S.C Polimed Silvana SRL.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă care
urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică în vederea reprezentării Unităţii
Administrativ-Teritoriale Comuna Rîciu, în procesul intentat de SC PLASTINVEST SA Ploieşti.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul
şcolar 2012-2013 de pe raza teritorială a comunei Rîciu, cu modificarea denumirii unităţilor de învăţământ.
15.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări).
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-l secretar al comunei.
Art.3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, şi se comunică:

-consilierilor locali ai comunei,
Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Numele şi prenumele
Bucur Iacob
Chertes Ioan
Cozoş A Petru
Cozoş P Petru
Cioloboc Ioan
Gorea Ioan
Manoilă Ioan
Morariu Leontina
Sălăgean Iuonel
Ulieşan Ioan
Vasu Raul Florin
Velcherean Rodica
Vincovici Iulius-Aurel

PRIMAR,
IOAN VASU

Funcţia
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier

Semnătura

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 25
din data de 27.02.2012
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local Rîciu
Primarul comunei Rîciu, jud. Mureş.
În temeiul prevederilor 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 emite prezenta,

D I S P O Z I Ţ I E:
================
Art. 1 Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Rîciu, în ziua de 02 martie 2012, ora 13, în localul Primăriei
Rîciu, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada martie-mai 2012.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de achiziţie prin licitaţie deschisă a unui contract de servicii de acordare a
unui credit în sumă de 3.000.000 lei pentru susţinerea unor investiţii de interes local.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pe anul 2012 al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării documentaţiei pentru confecţionarea bustului marelui revoluţionar roman
paşoptist Avram Iancu şi amplasarea în curtea Primăriei comunei Rîciu.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv şi al statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania
Gheorghe Şincai”.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului referitor la constituirea dreptului de superficie în favoarea SC Vladoru SRL
Coasta Mare.
8. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2617 din 13.05.2010 avînd ca obiect exploatarea a 60 ha
din păşunea comunală.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.1 la contractul de concesiune nr. 2480 din 10.05.2010, avînd ca
obiect exploatarea a 113,16 ha din păşunea comunală .
10.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări).
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-l secretar al comunei.
Art.3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, şi se comunică:
-consilierilor locali ai comunei,
Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Numele şi prenumele
Bucur Iacob
Chertes Ioan
Cozoş A Petru
Cozoş P Petru
Cioloboc Ioan
Gorea Ioan
Manoilă Ioan
Morariu Leontina
Sălăgean Iuonel
Ulieşan Ioan
Vasu Raul Florin
Velcherean Rodica
Vincovici Iulius-Aurel

PRIMAR,
IOAN VASU

Funcţia
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier

Semnătura

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr.54
din data de 13.04.2012
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local Rîciu
Primarul comunei Rîciu, jud. Mureş.
În temeiul prevederilor 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 emite prezenta,

D I S P O Z I Ţ I E:
================
Art. 1 Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Rîciu, în ziua de 20 aprilie 2012, ora 13, în localul Primăriei
Rîciu, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
3.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă
Persoanelor al comunei Rîciu.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică în vederea reprezentării Unităţii
Administrativ-Teritoriale Comuna Rîciu, în procesul intentat de SC Kyo Inc SRL Satu Mare şi SC Sistemul Electronic de
Arhivare, Criptare şi Indexare Digitalizată SRL Satu Mare.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unei sume de bani cu titlu de sprijin financiar, pentru Parohia Reformată
Sânpetru de Câmpie-Filiala Ulieş aflată pe raza administrativ teritorială a comunei Rîciu.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în
comuna Rîciu.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru realizarea Sistemului de supraveghere video stadal, în
localitatea Rîciu.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru reparaţia şi modernizarea străzilor prin pietruire din com.
Rîciu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru reparaţia şi modernizarea trotuarelor de pe strada
Gheorghe Şincai din localitatea Rîciu.
10.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări).
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-l secretar al comunei.
Art.3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, şi se comunică:
-consilierilor locali ai comunei,
-Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Numele şi prenumele
Bucur Iacob
Chertes Ioan
Cozoş A Petru
Cozoş P Petru
Cioloboc Ioan
Gorea Ioan
Manoilă Ioan
Morariu Leontina
Sălăgean Iuonel
Ulieşan Ioan
Vasu Raul Florin
Velcherean Rodica
Vincovici Iulius-Aurel

PRIMAR,
IOAN VASU

Funcţia
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier

Semnătura

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR
Dunca Ioan

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr.80
din data de 31.05.2012
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local Rîciu
Primarul comunei Rîciu, jud. Mureş.
În temeiul prevederilor 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 emite prezenta,

D I S P O Z I Ţ I E:
================
Art. 1 Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Rîciu, în ziua de 5 iunie 2012, ora 13, în localul Primăriei Rîciu,
cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei societăţi comerciale la nivelul Primăriei
comunei Rîciu.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unităţii administrativ teritoriale Comuna Rîciu, ca membru cu drepturi depline
în cadrul Asociaţiei de Proprietari de Terenuri „Şincai“.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie emisă de FGCR.
6.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări).
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-l secretar al comunei.
Art.3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, şi se comunică:
-consilierilor locali ai comunei,
-Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş.

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Numele şi prenumele
Bucur Iacob
Chertes Ioan
Cozoş A Petru
Cozoş P Petru
Cioloboc Ioan
Gorea Ioan
Manoilă Ioan
Morariu Leontina
Sălăgean Iuonel
Ulieşan Ioan
Vasu Raul Florin
Velcherean Rodica
Vincovici Iulius-Aurel

PRIMAR,
IOAN VASU

Funcţia
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier

Semnătura

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR
Dunca Ioan

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI RÎCIU

Str. Gheorghe Şincai, nr.58, cod: 547485
Web: www.comunariciu.ro; E-mail: riciu@cjmures.ro

TELEFON: 0265-426003
FAX: 0265-426212

I N V I T A Ţ I E
Domnilor Consilieri,
Bucur Iacob, Chertes Ioan, Cioloboc Ioan, Cozoş A Petru, Cozoş P. Petru, Gorea Ioan,
Manoilă Ioan, Ruţa Mircea, Săcărea Petru, Sălăgean Iuonel, Ulieşan Ioan, Vasu Raul
Florin şi Vincovici Iulius-Aurelian
Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 219/18 IUNIE 2012 privind convocarea consilierilor
declaraţi aleşi pentru şedinţele de constituire a consiliilor locale sunteţi convocat pe data de 20 iunie 2012
ora 11 pentru a lua parte la sedinţa de constituire a Consiliului local Rîciu în urma scrutinului de la 10
iunie 2012, care va avea următoarea:

O r d i n e

d e z i

-Alegerea comisiei de validare;
-Validarea mandatelor consilierilor aleşi;
-Depunerea juramantului de către consilieri;
-Alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local;
-Alegerea viceprimarului;
-Aprobarea numarului şi componenţei comisiilor de specialitate pentru diferite domenii de activitate.

PRIMAR,
VASU IOAN

SECRETAR,
Dunca Ioan

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr.102
din data de 22.06.2012
privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului local Rîciu
Primarul comunei Rîciu, jud. Mureş.
În temeiul prevederilor 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 emite prezenta,

D I S P O Z I Ţ I E:
================

Art. 1 Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al comunei Rîciu, în ziua de 27 iunie 2012,
ora 14, în localul Casei de Cultură „Vasile Conţiu“ Rîciu, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:
1.Investirea şi Depunerea jurământului de către primarul declarat ales, D-l Vasu Ioan.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a comunei Rîciu în calitate de
membru fondator, la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Transilvania Gheorghe Șincai“ pentru exerciţiul financiar, pe anul 2012.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-l secretar al comunei.
Art.3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, şi se comunică:
-consilierilor locali ai comunei,
-Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş.
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Numele şi prenumele

Funcţia

Bucur Iacob
Chertes Ioan
Cioloboc Ioan
Cozoş A Petru
Cozoş P Petru
Gorea Ioan
Manoilă Ioan
Ruţa Mircea
Săcărea Petru
Sălăgean Iuonel
Ulieşan Ioan
Vasu Raul Florin
Vincovici Iulius-Aurel
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PRIMAR,
IOAN VASU

Semnătura

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR
Dunca Ioan

