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Încheiat astăzi, 23.04.2018  cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Rîciu.  
Şedinţa începe la ora 15,00. 
Consiliul Local al Comunei Rîciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu 
nr.43 din 17.04.2018, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.39 alin.(2) coroborat cu 
art. 68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Lucrările şedinţei sunt deschise  de către domnul Dunca Ioan, scretarul Consiliului Local. 
Doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 23.04.2018 a 
fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Rîciu. Vă informez că din 
totalul de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 8 consilieri şi anume  BELEAN 
ALIN-CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA, CHERTES IOAN, CONȚIU GHEORGHE,  EŞANU 
NECULAI, FLOREA DOREL, ULIEȘAN SEBASTIAN şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN. Lipsesc domnii 
consilieri: COZOŞ P. PETRU, COZOŞ IOAN-ANDREI, SĂLĂGEAN IUONEL și VASU RAUL-FLORIN. 
Dau cuvântul dlui Eșanu Neculai-președintele de ședință. 
Avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi. 
Ordinea de zi este următoarea: 
I.  
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  delegării gestiunii unor bunuri din domeniul public 
aferente sistemului  de alimentare cu apă a comunei Rîciu, respectiv bazinul de apă din satul 
Ulieș, către operatorul SC Compania Aquaserv SA  
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
2.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
Dl Eșanu Neculai-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar. 
Serviciul de apa se afla sub coordonarea si responsabilitatea Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Aquainvest  Mureș din care face parte si UAT comuna Rîciu, avand drept scop 
asigurarea alimentarii cu apa pentru toti utilizatorii si cuprinde activitatile de captare, tratare, 
transport, inmagazinare si distributie. Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa 
reprezinta fundamentul organizarii operationale si institutionale a managementului serviciului si 
are drept scop asigurarea unei relatii echilibrate intre Autoritatile Locale si Operatorul Regional SC 
Aquaserv SA  Tg.Mureș. Consiliului Local  Rîciu a adoptat Hotărârea nr. 23  din 29.03.2018 privind 
aprobarea lucrării de investiție "Racordarea sistemului de alimentare cu apă Ulieș la conducta 
nouă de aducțiune Voiniceni-Sărmaș" finanțată de SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureș. Odată cu 
realizarea acestei investiții se preconizează și modermizarea bazinului de apă cu o capacitate de 
200 mc din satul Ulieș, aflat în domeniul public al comunei Rîciu. Urmare a solicitării efectuate de 
către  SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureș, prin care solicită delegarea gestiunii bazinului de apă 
din satul Ulieș, prevăzut în lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciului de alimentare 



cu apă a comunei Rîciu, inițiem acest proiect de hătarâre. 
Având în vedere problemele cu care se confruntă satul Ulieș privind alimentarea cu apă a creșterii 
creşterii pierderilor fizice de apă, ca urmare a accentuării stării tehnice precare a conductelor de 
distribuţie,  dar și a bazinului  se impune un amplu program de investiţii, vizând reabilitarea sau 
înlocuirea acestora, prin atragerea de fonduri europene. 
În condiţiile, în care, acest program de investiții  este  accesat de către  SC Compania Aquaserv SA, 
cu privire la eficientizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, este foarte important 
ca această hotărâre să fie adoptată. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  8 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  8  din cei  8  consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.26/2018. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Esanu Neculai. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
 
Preşedintele de şedinţă.  Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
Vă mulţumim. 
 
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar, 
              Esanu Neculai                                                                                    DUNCA IOAN   

  

 


