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Încheiat astăzi 19 aprilie 2011, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Rîciu 

 
   Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu 

nr. 356. din 15.04.2011, 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 10;  
Chertes  Ioan, Cozoş  A  Petru, Gorea Ioan, Manoilă Ioan,  Sălăgean Iuonel, Ulieşan   Ioan, Vasu 
Raul Florin, Velcherean Rodica şi Vincovici Iulius-Aurelian, lipsesc motivaţi d-ni consilieri Bucur 
Iacob, Cioloboc Ioan şi Cozoş P. Petru, astfel că şedinţa este legal constituită. 
               Întrucât a expirat mandatul preşedintelui de şedinţă se fac propuneri pentru alegerea 
unui nou preşedinte. D-l consilier Manoilă Ioan îl propune pe d-l Sălăgean Iuonel. Ceilalţi consilieri 
consideră că propunerea este potrivită astfel că se supune la vot şi cu majoritate de voturi d-l 
consilier Sălăgean este ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 şedinţe. 
               Astfel că lucrările şedinţei sunt conduse de domnul  Sălăgean Iuonel, preşedintele de 
şedinţă. 
Domnul Sălăgean Iuonel supune atenţiei domnilor consilieri ordinea de zi: 
              1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.  

         2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu  

         3.Proiect de hotărâre cu privire la înfiiţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, 
finanţarea şi controlul serviciului de salubrizare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Câmpia Transilvană”. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu  

         4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar al comunei 
Rîciu în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu  

    5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu  

         6.Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de colaborare cu Holt România-
Fundaţia de Consultanţă şi Servicii Sociale pentru Copii şi Familii, în vederea implementării 
activităţii proiectului POSDRU 91/2.2/S/62031 „Împreună pentru o şansă reală la educaţie”. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu  

    7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Staţiei de transfer deşeuri 
menajere realizată prin programul Phare 2005 către ADI Câmpia Transilvană. 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 

    8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi plata 
 studiului de fezabilitate pentru proiectul privind construirea unui bloc de locuinţe tip ANL-„Locuinţe 

Colective ANL P+2E” 
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu 
               9.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 Sălăgean Iuonel propune ca înainte de discutarea proiectelor de hotărâre de pe 
ordinea de zi să fie supus atenţiei colegilor consilieri procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 
30 martie 2011. Întrucât nu sunt obiecţii sau modificări este supus la vot, fiind aprobat cu 
majoritate de voturi de către consilierii prezenţi. 
              Se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2011. Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive, iar d-na referent 
de specialitate face precizările necesare cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2011. S-a alocat 
prin HG nr. 577 suma de 400.000 lei pentru proiectul Străzi principale comuna Rîciu. Cu această 
sumă se modifică partea de venituri la capitolul Subvenţii şi la partea de Cheltuieli cap. Drumuri şi 
poduri. 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.23/2011.  

         Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre cu privire la înfiiţarea, 
organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul serviciului de salubrizare din cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 
              Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate avizează 
favorabil proiectul de hotărâre prezentat. 
              Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre acesta fiind adoptat cu 10 
voturi pentru, devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.24/2011 . 

        Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special domnului primar al comunei Rîciu în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Câmpia Transilvană”. 
              Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate avizează 
favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
adoptat cu 10 voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2011. 

   Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre cu privire la modificarea 
şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 
             Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate avizează 
favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Fiind supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu 
10 voturi devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2011. (Au fost prezenţi doar 10 consilieri) 

        Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea 
convenţiei de colaborare cu Holt România-Fundaţia de Consultanţă şi Servicii Sociale pentru Copii şi 
Familii, în vederea implementării activităţii proiectului POSDRU 91/2.2/S/62031 „Împreună pentru 
o şansă reală la educaţie”. 
             Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate este de acord 
cu proiectul de hotărâre prezentat. Domnul primar,  intervine şi face referire la necesitatea acestui 
proiect de parteneriat cu Fundaţia Holt. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre 
prezentat, acesta fiind adoptat cu 10 voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2011. 
             Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind darea în 
administrare a Staţiei de transfer deşeuri menajere realizată prin programul Phare 2005 către ADI 
Câmpia Transilvană. 
             Domnul preşedinte, prezintă Expunerea de motive, în care se face referire la necesitatea 
acestui demers, pentru a se putea obţine licenţa de funcţionare pantru Staţia de transfer deşeuri 
menajere. Comisia de specialitate este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat. Domnul 
Sălăgean supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu 10 voturi pentru, devenind 
Hotărârea Consiliului Local nr. 28 / 2011. 
             Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice şi plata studiului de fezabilitate pentru proiectul privind 
construirea unui bloc de locuinţe tip ANL-„Locuinţe Colective ANL P+2E” 

 



              Domnul preşedinte, prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. Domnul primar intervine şi prezintă stadiul la zi a lucrărilor care se 
desfăşoară la acest proiect. Sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre. Domnul 
Sălăgean  supune la vot proiectul de hotărâre, care întruneşte numărul de voturi pentru, a deveni 
Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2011.              
             Se trece la ultimul  punct al ordinii de zi cel cu nr. 9, Probleme curente care se supun 
dezbaterii consiliului.  
             D-na consilier Vecherean Rodica, solicită să se rezolve iluminatul pe strada Mierlei. 
             Întrucât nu mai sunt alte probleme pe ordinea de zi, domnul Sălăgean Iuonel declară 
închise lucrările şedinţei . 

        Drept  pentru  care s-a încheiat prezentul proces verbal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar, 
       SĂLĂGEAN IUONEL                              DUNCA IOAN 

 
   

 
 
 
 
 


