
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
Proces-verbal 

 

Încheiat astăzi, 29.03.2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Rîciu. 
Şedinţa începe la ora 15,00. 
Consiliul Local al Comunei Rîciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu 
nr.28 din 21.03.2018, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.39 alin.(1) coroborat cu 
art. 68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Lucrările şedinţei sunt deschise  de către domnul Dunca Ioan, scretarul Consiliului Local. 
Doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 15.02.2018 a 
fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Rîciu. Vă informez că din totalul de 
13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 11 consilieri şi anume  BELEAN ALIN-
CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA, CHERTES IOAN, COZOŞ P. PETRU, COZOŞ IOAN-
ANDREI, EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL, PUSTAI PETRU-MIHAI,  SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEȘAN 
SEBASTIAN, şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN. Lipsesc domnii consilieri: Belean Vasile care și-a 
anunțat demisia și Vasu Raul-Florin. 
Domnilor consilieri, avem invitat pe dl agent șef principal de poliție Burian Teodor, care ne va 
prezenta analiza situației operative pe raza comunei Rîciu în anul 2017. 
Înainte de a trece la ordinea de zi, aș dori să-i dăm cuvântul pentru a prezenta situația anului 
2017 din punct de vedere al competenței teritoriale, deoarece domnia sa trebuie să plece la 
Inspectorat. 
În analiza situației operative se face referire la înfracționalitate, care în anul 2017 a cunoscut un 
trend ascendent la nivelul postului de poliție. La nivelul școlii nu au fost înregistrate evenimente 
grave. Din punct de vedere al riscului rutier,  s-a reușit disciplinarea cetățenilor, astfel că pe raza 
de competență s-au înregistrat  doar 2 accidente rutiere grave. În ceea ce privește infracțiunile 
contra persoanei, contra patrimoniului și infracțiunile de furt, se constată  că acestea se mențin la 
nivelul anului 2016. În planul activităților de prevenire și combatere a fenomenului infracțional 
lucrătorii Postului de Poliție au participat la acțiuni și controale directe pe diferite linii de muncă: 
Silvicultură, Cinegetic, Circulație Rutieră etc., executând măsurile impuse de situație. 
Este necesar ca efectivele de poliție să fie prezente în rândul comunității mult mai activ și mai 
vizibil, chiar cu sprijinul și împreună cu autoritățile locale.  Mulțumim dlui agent Burian pentru 
prezentarea acestui raport de activitate. 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.42 alin.5 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare înaintea fiecărei sedinţe 
secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util procesul-verbal al sedinţei anterioare. 
Acum, înainte de sedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul verbal al sedinţei Consiliului local 
din data de 15.02.2018, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesul verbal în forma prezentată.  
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  



Avand in verere contractul de finantare pentru Programul National de Dezvoltare Locala 
nr.1852/15.03.2018, subprogramul Modernizarea satului romanesc, 
domeniul/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene,drumuri de interes local, respectiv drumuri 
comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor, a carui obiecl il constituie  alocarea 
unei finantari din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in suma 
totala de 4.058.982 lei pentru realizarea obiectivului de investitii “MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE IN  COMUNA RICIU, JUD.MURES DC142B (DJ173-VALEA ULIESULUI-VALEA 
SINMARTINULUI)  KM 0+350 – 7+500” . Ca urmare bugetul de venituri si cleltuieli pe anul 2018 se 
va majora cu 4.059.000 lei, de aceea supunem la vot și hotărârea privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2018. 
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  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  
inventarierii la sfârşitul anului 2017 a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat 
al comunei Rîciu.  
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
2. Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de diriginte de şantier pentru realizarea investiei 
publice: Modernizare, Renovare și Dotare Casa de Cultura “VASILE CONȚIU”, comuna Rîciu, jud. 
Mureș ”, în persoana dlui Drăguț Mircea Dorel,  conform Contractului de finantare, nr. C 
0760CN0003157280021/15.09.2016 incheiat cu  AFIR Alba Iulia.          
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea RAPORTULUI DE EVALUARE a performanţelor 
profesionale pe anul 2017 a  secretarului  unităţii administrativ-teritoriale comuna Rîciu.    
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea CONVENȚIEI DE COOPERARE pentru aplicarea Proiectului 
de interes public   "POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT" încheiată 
între Consiliul Local Rîciu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
5 .Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului compus din Staţie de sortare şi Staţie de transfer 
– proprietate publică a comunei Rîciu, edificate pe terenul situat în intravilanul localităţii 
Pogăceaua şi înscris în C.F. nr.50017/Pogăceaua, în domeniul public al judeţului Mureş, în vederea 
integrării lor în Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, ca parte 
integrantă a acestuia. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.11 din 28.02.2014 privind 
aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Rîciu. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.15 din 18 februarie 2016 
privind  reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Rîciu, prin 
transferul activității Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Rîciu, care 
funcționează în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai". 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în 



anul 2018 al comunei Rîciu. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
9. Proiect de hotărâre 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. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
10.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al 
domnului Belean Vasile şi vacantarea mandatului de consilier local.  
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
12.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. 
Administrarea domeniului public şi privat de interes local este una dintre problemele esenţiale ale 
patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale. 
În prezent, potrivit prevederilor art.121 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare prevede că domeniul privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele care sunt în 
domeniul public, intrate în proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege. Potrivit 
art.122. bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. 
De asemenea, referitor la domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale sunt reglementări şi 
în alte acte normative, astfel: 
- art.859, alin. (2) din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat în anul 2011 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al 
acesteia cu modificările şi completările ulterioare, domeniul privat al unităţilor administrativ-
teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. 
Asupra acestor bunuri unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privatã; 
- Potrivit art.6 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, domeniul privat comunelor este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin 
modurile prevăzute de lege, precum şi din terenurile dezafectate, potrivit legii din domeniul public. 
Dreptul de proprietate privatã al unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul 
privat este supus regimului juridic de drept comun, dacã legea nu dispune altfel. 
Domeniul public al comunei Rîciu a fost aprobat de consiliul local prin Hotărârea 16/2001 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Rîciu, modificată şi 
completată prin hotărârea nr.24/2008. Deci, domeniul privat al comunei este alcătuit din bunuri 
mobile şi imobile, altele decât cele care sunt în domeniul public, intrate în proprietatea acestora 
prin modalităţile prevăzute de lege. Aceste bunuri sunt supuse inventarierii anuale. 
Prin dispoziţia 332 din data de 16.11.2017 s-a constituit comisia pentru scoaterea din funcţiune, 
casarea şi valorificarea bunurilor, constând în materiale şi materiale de natura obiectelor de 
inventar precum active fixe din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale. 
Comisia a inventariat bunurile proprietate privată a comunei şi actele de provenienţă cu procesul 
verbal nr. . 5380/29.12.2017. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 



Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.16/2018. 
Punctul nr.2. 
Dl Eșanu Neculai-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar.0 
Având în vedere HCL al Comunei Rîciu, nr. 76/15.12.2015., privind intrumentarea proiectului 
“Modernizare, Renovare și Dotare Casa de Cultura “VASILE CONȚIU”, comuna Rîciu, jud. Mureș, 
,conform Contractului de finantare, nr. C 0760CN0003157280021/15.09.2016 , incheiat cu cu  AFIR 
Alba Iulia; 
Avand in vedere Contractul de finantare nr. nr. C 0760CN0003157280021/15.09.2016   incheiat intre 
AFIR Alba Iulia si comuna Rîciu in vederea implementarii proiectului “Modernizare, Renovare și Dotare 
Casa de Cultura “VASILE CONȚIU”, comuna Rîciu, jud. Mureș; 
Luand in considerare Contractul de servicii nr. 4263/05.10.2017 incheiat intre comuna Rîciu si SC Nice 
Proiect SRL pentru prestarea serviciilor de asistenta tehnica/diriginte de santier in cadrul proiectului 
"Modernizare, Renovare și Dotare Casa de Cultura “VASILE CONȚIU”, comuna Rîciu, jud. Mureș; 
Solicităm numirea în calitate de diriginte de şantier pentru realizarea investiei publice: Modernizare, 
Renovare și Dotare Casa de Cultura “VASILE CONȚIU”, comuna Rîciu, jud. Mureș ”, în persoana dlui 
Drăguț Mircea Dorel,  conform Contractului de finantare, nr. C 0760CN0003157280021/15.09.2016 
incheiat cu  AFIR Alba Iulia, care va avea următoarele atribuții  conform    art.   44  din       ORDIN nr. 

1.496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier: 
1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la 
încadrarea în termenul de valabilitate; 
 2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, 
avizelor, acordurilor şi ale proiectului; 
 3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea 
construcţiilor; 
 4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate 
prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora; 
 5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor; 
 6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de 
proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 
 7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei; 
8. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante; 
9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a 
construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită; 
10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină; 
11. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la 
stabilirea bornelor de reper; 
12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier; 
13. verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 
respectivă; 
14. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.; 
15. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale 



şi dacă este amplasat la loc vizibil; 
B. în perioada execuţiei lucrărilor: 
1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale 
proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare; 
2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv 
corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 
 3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de 
conformitate sau agrement tehnic; 
4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice  
la care avizul tehnic a expirat; 
5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării 
nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice; 
6. verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 
respectivă; 
7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat; 
8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele 
întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de 
recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.; 
10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă; 
11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la 
realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 
12. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de 
măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; 
13. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de 
organele abilitate; 
14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul 
schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor; 
15. anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o 
perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a 
construcţiei, conform proiectului; 
16. anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea 
lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de 
timp friguros; 
17. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu 
toate documentele prevăzute de reglementările legale; 
18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia. 
C. la recepţia lucrărilor: 
1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie; 
2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie; 
3. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei 
finale. 
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea proiectului de hotărâre. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 



Cine este pentru?   10  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.17/2018. 
3. Dl Eșanu Neculai-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
primar. 
În conformitate cu prevederile art.107 din Hotărârea de Guvern nr.611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, evaluarea 
performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei se realizează de către primar, 
pe baza propunerii consiliului local.  
Pentru aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale realizate de secretarul comunei Rîciu 
am solicitat elaborarea unui raport de activitate a acestuia pe baza cerinţelor funcţiei publice de 
conducere şi compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale cu rezultatele obţinute 
în mod efectiv. Analizând acest raport de activitate, se poate constata că secretarul comunei a 
realizat atribuţiile aferente funcţiei publice de secretar cât şi atribuţii în domeniul 
managementului de proiect, achiziţii publice, resurse umane, stare civilă, arhivă, etc. Rezultatele 
activităţii depuse sunt apreciate ca foarte bune şi am convingerea că şi membrii consiliului local 
vor acorda un calificativ profesional corespunzător rezultatelor obţinute.  
În baza calificativului pe care îl va acorda Consiliu local, va fi elaborat raportul de evaluare a 
performanţelor profesionale pentru persoana care ocupă în prezent funcţia publică de conducere 
de secretar al comunei Rîciu. Calificativele care se pot acorda conform HG 611/2008 sunt : 
nesatifăcător, satisfăcător, bine sau foarte bine.  
Criteriile de performanţă pe baza cărora se va elabora raportul de evaluare sunt cele prevăzute în 
HG 611/2008, anexa nr.5, respectiv:  
- Capacitatea de a organiza  
- Capacitatea de a conduce  
- Capacitatea de coordonare  
- Capacitatea de control  
- Capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate  
- Competenta decizionala  
- Capacitatea de a delega  
- Abilitati in gestionarea resurselor umane  
- Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului  
- Abilitati de mediere si negociere  
- Obiectivitate in apreciere  
- Capacitate de implementare  
- Capacitatea de a rezolva eficient problemele  
- Capacitatea de asumare a responsabilitatilor  
- Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite  
- Capacitatea de analiza si sinteza  
- Creativitate si spirit de initiativa  
- Capacitatea de planificare si de a actiona strategic  
- Competenta in gestionarea resurselor alocate. 
Potrivit art.120 alin.(5) funcţionarii publici evaluaţi direct de către conducătorul autorităţii sau 
instituţiei publice, conform art. 107 alin. (2) lit. d) şi e), nemulţumiţi de rezultatul evaluării, se pot 
adresa direct instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 



În temeiul art.107 alin.2 lit.d) din H.G. nr.611/2008 evaluarea performanţelor profesionale 
individuale ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se realizează de către primar, pe baza 
propunerii Consiliului Local. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr. 
18/2018. 
4. Dl Eșanu Neculai-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar. 
Menţinerea unui climat de siguranţă necesar desfăşurării unei vieţi normale pentru comunitate, 
în general, şi pentru cetăţean, în special, nu este o responsabilitate care aparţine exclusiv 
înstituţiei poliţieneşti, un rol important revenind autorităţilor publice locale.      
Colaborarea cu autorităţile publice locale presupune realizarea unei comunicări constante în 
vederea conştientizării reprezentanţilor acestora, cu privire la principalii factori generatori de 
criminalitate, specifici zonei şi legislaţia care incriminează comiterea acestora. 
În aceste condiţii, prin încheierea între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Comuna Rîciu a 
Convenţiei de cooperare, se urmăreşte consolidarea unui parteneriat bazat încredere şi 
transparenţă, în scopul îmbunătăţirii serviciilor publice de interes local, aşa cum rezultă chiar din 
antetul proiectului "POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT", promovat 
de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş „într-o lume în care cuvântul de ordine este 
globalizarea, înterdependenţele dintre instituţii  fac necesară comunicarea în vederea atingerii 
unor scopuri a căror finalitate prezintă efect benefic pentru torţi membrii societăţii“. 
Pentru implementarea programului, principala responsabilitate a Comunei Rîciu în vederea 
derulării acestui program este asigurarea resurselor financiare necesare reparării autoturismului 
de la Postul de Poliţie. 
Ţinând cont  de cele expuse mai sus şi de prevederile Legii nr.215, legea administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG 
nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1040/2010 pentru aprobarea Strategiei 
naţionale de ordine publică 2010-2013, ale HG nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică, ale Legii nr.333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor cu modificările şi completările 
ulterioare, ale OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, republicată cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu 
prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale; 
Având în vedere posibilitatea Comunei Rîciu de a suporta această cheltuială, propunem: 
Aprobarea CONVENȚIEI DE COOPERARE pentru aplicarea Proiectului de interes public   "POLIȚIE-
AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT", încheiată între Consiliul Local Rîciu şi 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi mandatarea primarului Comunei Rîciu cu semnarea 
acestei convenţii. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  



Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr. 
19/2018. 
5. Dl EșanuNeculai-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
primar.  

Comuna Rîciu, a implementat proiectul "Execuţie staţie de transfer deşeuri menajere –Zona de 
Câmpie, judeţul Mureş" finanțat prin Programul PHARE 2005 CES în baza contractului de finanțare 
nr. RO 2005 /017-553.04.01.04.01.61., pentru a deservi Unitățile Administrativ – Teritorale: 
Comuna Ceuaşu de Câmpie, Comuna Sînpetru de Câmpie, Comuna Şăulia, Comuna Pogăceaua, 
Comuna Şincai, Oraşul Sărmaşu, Comuna Crăieşti, Comuna Miheşu de Câmpie, Comuna Valea 
Largă, Comuna Zau de Câmpie, Comuna Băla și Comuna Grebenişu de Câmpie. 

În urma finalizării proiectului "Execuţie staţie de transfer deşeuri menajere –Zona de Câmpie, 
judeţul Mureş", împreună cu partenerii implicați în implementare, am creat Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Transilvană” și Societatea Comercială ”Câmpia Transilvană” 
SRL, având ca parteneri toți membrii anteriori menționați. În urma înființării societății comerciale, 
în anul 2010 am delegat serviciile de gestiune a deșeurilor către respectiva societate, obținându-
se și licențele de funcționare de la ANRSC, astfel că serviciul de salubrizare creat în cadrul 
proiectului se află în condiții de legalitate și  a funcționat la modul ideal, deservind toți locuitorii 
beneficiari în mod indirect ai proiectului.  

Menționăm faptul că toate rezultatele directe ale proiectului PHARE, respectiv: hala de sortare și 
transfer deșeuri menajere; utilajele și echimpamentele ce intră în dotare   au fost achiziționate în 
cadrul proiectului  și se află în gestionarea comunei Rîciu și fac parte din inventarul domeniului 
public și privat (după caz) al Comunei Rîciu, în calitate de beneficiar de proiect. 

Consiliul Județean Mureș, ne solicită prin adresa 23668/07.12.2015 inițierea unui demers privind 
trecerea din domeniul public a rezultatelor directe ale proiectului (a se vedea articolele 4 și 5 din 
HCJ nr. 153/26.11.2015)  în domeniul public al Județului Mureș, în vederea așa-zisei ”integrări” în 
Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide din Județul Mureș. 

În Hotărârea  adoptată se face referire la Contractul de asociere.  În contractul de asociere la 
art.13 alin (1) se precizează că: Gestiunea operării stațiilor de transfer și sortare  Rîciu și altele va 
fi delegată în condițiile memorandumurilor de finanțare prevăzute pentru fiecare proiect în parte.  
La alin. 2 se specifică astfel: pentru gestiunea operării acestor stații, consiliile locale stabilesc taxe 
speciale. Alin. 3 spune că la încetarea obligațiilor asumate față de finanțator, acestea vor fi 
integrate în proiect, iar delegarea gestiunii fiind încredințată de consiliul local către ADI ECOLECT, 
dar nu se specifică că patrimoniul acestor stații va trece în domeniul public al județului. 
Ținem să vă prezentăm și punctul nostru de vedere cu privire la solicitarea Consililului Județean și 
susținem faptul că nu intenționăm să dăm curs solicitării, întrucât predarea investiției către 
Consiliul Județean ar însemna o deturnare a scopului proiectului implementat și în mod clar s-ar 
crea o situație care ar compromite rezultatele indirecte ale proiectului în sensul că statia ar 
ajunge in cele din urma la un operator privat. 
Consilier Belean Alin Ciprian- Suntem de acord să integrăm stația în proiectul SMIDIS, dar să 
delegăm gestiunea stației și nu să transferăm dreptul de proprietate, împuternicindu-l pe dl 
primar să negocieze delegarea cu societatea care va opera statia de transfer. Primăria comunei 
Rîciu a delegat gestiunea  deșeurilor  la SC Servicii Gospodărești Rîciu SRL la care consiliul local 
este unic acționar. 
Dl Primar- Comuna Rîciu nu este de acord să colecteze bani pentru acest serviciu în numele unui 



operator privat care va câștiga licitația pentru acest obiectiv.  Acest operator, va trebui să 
procedeze exact ca toți ceilalți furnizori de servicii încasând singuri  valoarea serviciilor, deoarece 
avem la nivelul comunei restanțieri care nu au plătit impozitele și taxele de 3-4 ani de zile. Din ce 
buget va plăti primăria în locul celor care nu-și pot achita taxele. Prin acest demers dorim să ne 
facem singuri colectarea deșeurilor deoarece prețul să fie fixat de către consiliul local în funcție de 
posibilitățile comunei.  Am efectuat plățile la zi față de ADI Ecolect și dorim să rămânem membrii 
ai acestei asociații, având în acest fel dreptul de a folosi serviciile depozitului central Sînpaul unde  
transportăm și la ora actuală respectând cu strictețe programul impus prin proiect, selectând în 
prealabil deșeurile prin stația de la Pîrîu Crucii. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   0 voturi.  
Împotrivă?  11 voturi 
Abţineri?  
Proiectul nu este susținut de  cei 11 consilieri prezenţi. Astfel că nu  se adoptă hotărârea de 
consiliu local. 
6. Dl Eșanu Neculai-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar  
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit a),  alin. (3) lit. b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit. b),  
alin. (3),  alin.(5), alin. (6) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, 
propunem : 
Modificarea și completarea Hotărârii nr.11 din 27.02.2014 privind aprobarea organigramei și 
statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu, conform anexelor 1,2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență va fi reorganizat prin transferul activității, preluarea 
și încadrarea personalului Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Rîciu,  care 
funcționează în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai" 
Rîciu. Nu se modifică funcțiile publice, modificarea este doar la personalul contractual care mai 
adaugă 15 posturi. Aceasta modificare are la baza trecerea SMURD în subordinea ISU Mureș. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.20 
/2018. 
7. Dl Esanu Neculai-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar.  
Ținând cont de prevederile HCL nr.5/15.02.2012 privind participarea comunei Rîciu în calitate de 
membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania 
Gheorghe Șincai"; 
Având în vedere scopul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai" 
de a furniza în comun servicii publice pentru locuitorii din comunele: Rîciu, Ceuașu de Cîmpie, 
Pogăceaua, Sînpetru de Cîmpie, Șincai și Crăiești, membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai", constând în servicii pentru situații de urgență. 
Serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare - SMURD Rîciu este o structură publică 



integrată de intervenţie, fără personalitate juridică, ce funcţionează în cadrul Serviciului pentru 
Situaţii de Urgenţă  Rîciu ca echipaj de prim ajutor.  Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 
Descarcerare - SMURD Rîciu are în structura sa, echipaj de intervenţie specializat în acordarea 
primului ajutor calificat, reanimarea, descarcerarea şi executarea operaţiunilor de salvare.  
Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare - SMURD Rîciu  este deservit de 
paramedici. 
Resusele financiare necesare desfășurării activității SMURD pentru anul 2018 au fost asigurate de 
către Consiliul Juedțean Mureș prin bugetul local al comunei Rîciu. 
Propunem modificarea și completarea Hotărârii nr.15 din 18 februarie 2016 privind  reorganizarea 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Rîciu, prin transferul activității 
Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Rîciu,  care funcționează în cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai". 
Preluarea și încadrarea  personalului contractual  din cadrul echipajului de prim 
ajutor/descarcerare din compunerea SMURD se va face  începând cu data de 1 mai 2018.  
Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Rîciu, va funcționa în același spațiu. 
Acest demers a fost inițiat în vederea trasferării acestui serviciu în subordinea totală a ISU Mureș. 
Acest transfer nu se poate face decât dacă este în subordinea primăriei. 
După preluarea și încadrarea personalului se va semna un protocol de colaborare pe situatii de 
urgenta intre Primăria comunei Rîciu si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta  Mureș, precum și 
UPU SMURD. În cazul în care acest transfer nu se va realiza până la data de 31 decembrie 2018, 
iar Consiliul Județean Mureș nu va repartiza sumele necesare funcționării serviciului, se va reveni 
la vechea formă de organizare. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.21 
/2018. 
8. Dl Esanu Neculai-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul dlui 
secretar. 
Potrivit prevederilor art.25, lit.b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, 
„Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, 
oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti aprobă planurile 
anuale şi de perspectivă pentru prevenirea şi gestionărea situaţiilor de urgenţă". 
Ţinând cont de necesitatea întocmirii Planului Naţional care stabileşte necesarul potenţialului 
uman, resurselor materiale şi financiare ce pot fi utilizate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor 
de urgenţă, supunem aprobării Consiliului Local al comunei Rîciu, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018. 
Componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, organele centrale şi 
organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniu şi funcţii de sprijin repartizate potrivit H.G. 
nr. 2288/2004, prevăd anual, în bugetele proprii, fonduri pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă. 
Scopul acestora este de a veni în sprijinul Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, al tuturor 
instituţiilor şi organismelor implicate în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii 
de urgenţă, pentru asigurarea protecţiei populaţiei, mediului şi a bunurilor materiale din comuna 
Rîciu. 



Precizăm că aceste planuri vor contribui la întocmirea Planului Naţional care stabileşte necesarul 
potenţialului uman, resurselor materiale şi financiare ce pot fi utilizate în prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă.  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  10  din cei  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.22 
/2018. 
9. Dl Esanu Neculai-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul dlui 
secretar. 
Alimentarea cu apă a rezervorului de apă din satul Ulieș  se realizează prin  stația de pompare 
Pogăceaua. Sistemul de alimentare care pleacă de la stație  aparține de Compania Romgaz și 
traversează mai multe proprietăți private și alimentează consumatorii din zonă, ulterior ajungând 
la bazinul de apă din satul Ulieș. De fapt aceast sistem alimentează sondele și stația de 
comprimare. În ultimii ani s-a constatat o creștere a consumului de apă pe instalația interioară 
Romgaz, ceea ce a dus la condus la probleme în alimentarea bazinului de apă  și ca atare locuitorii 
satului Ulieș au avut de suferit. 
Faptul că în scurt timp se vor încheia lucrările de modernizare a sistemului de alimentare cu apă  
derulate în zonă prin programul operațional POS-MEDIU, este necesară și realizarea unei 
conducte care să alimenreze rezervorul din satul Ulieș. 
Conducta de aducțiune a apei în satul Ulieș va porni din grupul existent în satul Pîrîu Crucii, și va fi 
amplasată parallel cu DJ 152 B până la intersecția cu DN 15 E, în lungime de 2800 m. Apoi 
tronsonul va parcurge 650 m  de-alungul  DN 15 E. Ultimul tronson în lungime de 2700 m va fi 
amplasat pe marginea  drumului  comunal până la bazinul de apă. 
Se are în vedere și retehnologizarea rezervorului de apă  prin schimbarea instalațiilor hidraulice 
din camera de vane și realizarea unei automatizări care va permite o gestionare optimă a 
sistemului de alimentare cu apă a satului Ulieș. 
Se vor face lucrări de refacere a carosabilului afectat, deoarece lucrarea este finanțată de către SC 
AQUASERV SA. 
Lucrările vor începe în următoarele două săptămâni și este nevoie de aprobarea hotărârii de către 
Consiliul Local Rîciu. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.23 
/2018. 
10. Dl Esanu Neculai-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul dlui 
secretar. 
Având în vedere faptul că domnul Belean Vasile şi-a dat demisia din funcţia de consilier local în 
cadrul Consiliului Local al comunei Rîciu, demisie înregistrată la Consiliul Local Rîciu sub 
nr.1327/20.03.2018; 



Întrucât în conformitate cu prevederile art.9, alin. (2) lit. a) şi alin. (3), art.(10) şi art.(12) din LEGEA 
nr. 393 din 28 septembrie 2004 (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, 
"Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal constituit 
a noului consiliu ales. 
Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri": 
a) demisie; 
şi în temeiul art.(12) din LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004 (*actualizată*) privind Statutul 
aleşilor locali, 
(1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), în situaţiile de încetare a mandatului 
înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, 
adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului 
judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului 
în cauză. 
(2) Hotărârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de 
secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul 
general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative. 
Am solicitat PNL sa avizeze următorul consilier de pe lista complementară. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.24 
/2018. 
11. Dl Esanu Neculai-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul dlui primar. 
Bugetul de venituri si cheltuieli este previziunea veniturilor si a cheltuielilor. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Riciu pentru anul 2018, s-a intocmit   pe baza situaţiei 
financiare înregistrate  în perioada anterioară precum  si a obiectivelor propuse a se realiza in 
anul 2018.  
Pe parcursul anului, in timpul executiei bugetare pot aparea modificari in bugetul de venituri si 
cheltuieli al unei institutii publice, aceasta situatie ducand la rectificarea bugetului in masura 
posibilitatilor existente, astfel; 
Avand in verere contractul de finantare pentru Programul National de Dezvoltare Locala 
nr.1852/15.03.2018, subprogramul Modernizarea satului romanesc, 
domeniul/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 
comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor, a carui obiect il constituie  alocarea 
unei finantari din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in suma 
totala de 4.058.982 lei pentru realizarea obiectivului de investitii “MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE IN  COMUNA RICIU, JUD.MURES DC142B (DJ173-VALEA ULIESULUI-VALEA 
SINMARTINULUI)  KM 0+350 – 7+500” . Ca urmare bugetul de venituri si cleltuieli pe anul 2018 se 
va majora cu 4.059.000 lei: venituri cod 42.65.00 si cheltuieli cap.84.71 . 
  - referitor  la investitia ”Modernizare, renovare şi dotare casa de cultură “Vasile Conţiu”, proiect 
finanțat în cadrul sub-măsurii 7.6 ”Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural” din 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, avand in vedere ca in anul 2017 
Comuna Riciu a beneficiat de prefinantare in suma de  840.249,99 lei ( suma inregistrata ca 



excedent la incheierea exercitiului financiar 2017, veniturile anului 2017 (48.04.03)  vor fi 
diminuate cu aceasta suma. Ca urmare bugetul anului 2018 va fi pe deficit cu suma de 840.000 lei. 
  - se propune ca investitia “asfaltare curte bloc” sa fie amanata pentru anul 2019, suma  de 
68.000 lei, propusa in bugetul initial urmand sa fie repartizata pentru “reabilitarea si 
modernizarea sistemului de canalizare” 
Avand in vedere art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia "pe parcursul exercitiului bugetar, 
autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite." 
Fata de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 conform tabelului anexat. 
VENITURI  TOTALE: 11.761.000 lei din care:   -  sectiunea functionare:  3.951.000 lei                                                                      -  sectiunea dezvoltare:     7.810.000 lei 
CHELTUIELI  TOTALE: 12.601.000 lei din care: -  sectiunea functionare: 3.951.000 lei                                                                                -  sectiunea dezvoltare:  8.650.000 lei  
EXCEDENT/DEFICIT  TOTAL:- 840.000 lei din care:    -  sectiunea functionare:  0  lei                                                                                                             
                                                                                      -  sectiunea dezvoltare: 840.000 lei 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.25 
/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   

  

 


