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Încheiat astăzi, 29.06.2018 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.72 din 21.06.2018, 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 
29.06.2018 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 10 consilieri şi 
anume  BELEAN ALIN-CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA,  BUNGĂRDEAN OCTAVIAN, 
COZOŞ P. PETRU, , EŞANU NECULAI, FLOREA DANIEL,   SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEȘAN 
SEBASTIAN, VASU RAUL-FLORIN şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN.  Lipsesc domnii consilieri 
CHERTES IOAN (Bolnav) CONȚIU GHEORGHE (Plecat din țară) și  COZOŞ IOAN-ANDREI.  
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 30.05.2018, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate 
al Consiliului Local. Supun la vot  procesul verbal în forma prezentată.  
Cine este pentru?   10 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi. 
Potrivit prevederilor art.75 și 77 din Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004, privind Statutul 
aleşilor locali, consilierul local Cozoș Petru, anunță la începutul dezbaterilor, interesul personal 
pe care îl are și nu va lua parte la deliberarea și adoptarea proiectului de hotărâre nr.7 de pe 
ordinea de zi deoarece are un interes personal în problema supusă dezbaterii. 
Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problema, dacă au posibilitatea să anticipeze 
ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un 
dezavantaj pentru sine sau pentru: 
    a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; 
    b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura 
acestuia; 
    c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau 
de la care obţin venituri; 
    d) o alta autoritate din care fac parte; 
    e) orice persoana fizica sau juridica, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o 
plata către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; 



    f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. 
Este vorba despre proiectul de hotărâre privind dezmembrarea și însușirea documentației 
cadastrale de dezmembrare a imobilului situate în localitatea Rîciu, identificat în CF nr.50123. 
Vă informez că trebuie să nominalizăm un consilier pentru a conduce ședințele de consiliu local 
în următoarele 3 luni, deoarece dl consilier Conțiu Gheorghe este plecat în străinătate. 
În baza prevederilor art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
Ţinând cont de Regulamentul de Organizare şi  funcţionare al Consiliului Local al comunei Rîciu 
H.C.L Nr.7/2016, unde la Cap.II, secţiunea I, art.9 este stabilită: “Durata mandatului 
preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni, perioadă în care acesta nu-şi pierde 
calitatea de consilier”.  
Luând în considerare faptul că mandatul preşedintelui în funcţie nu a expirat, dar dl consilier 
Conțiu Gheorghe este plecat,  consideram legala si oportuna adoptarea unui proiect de 
hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru un nou mandat, conform 
prevederilor art. 35 si art. 41 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, 
republicata. Vă rog să faceți propuneri. 
Dl consilier Cozoș Petru. Propun să fie președinte dl consilier Bungărdean Octavian. 
Dacă mai doreşte cineva să facă propuneri ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   9  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  9  din cei  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.38/2018. 
Dau cuvântul dlui președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi: 
 Ordinea de zi este următoarea: 
I.  
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Primăria  
comunei Rîciu şi Asociaţia pentru dezvoltare şi cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), în scopul 
realizării în parteneriat a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In 
Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a VII-a Rîciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2018. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
3. Proiect de hotarare privind înscrierea în CF a dreptului de proprietate privată  asupra 
imobilului- teren intravilan în suprafață totală de 5473 mp, categorie de folosință drum,  situat în 
comuna Rîciu, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Membrii Societății 
Agricole "Vatra" din localitatea Rîciu, prin declarația de renunțare autentificată notarial sub 
nr.215/11.06.2018. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
4. . Proiect de hotărâre privind solicitarea scrisorii de garanție de restituire a avansului în favoarea 
AFIR de la Fondul de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pentru acoperirea avansului 
solicitat pentru proiectul „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ COPII, 
COMUNA RÎCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în cadrul PNDR, sub-măsura 7.2. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
5 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 7 din 31 
ianuarie 2014 privind numirea unei comisiei permanente pentru verificarea calităţii şi recepţia 
lucrărilor executate de către Societatea cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – 



GOSPODĂREŞTI RÎCIU”. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și însușirea Documentatiei cadastrale de 
dezmembrare  a imobilului situat în localitatea Rîciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 87, jud.Mureș, 
identificat în CF nr. 50968. 
7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și însușirea Documentatiei cadastrale de 
dezmembrare  a imobilului situat în localitatea Rîciu, identificat în CF nr. 50123. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
8. Proiect de hotarare privind înscrierea provizorie în CF, până la publicarea în Monitorul Oficial, a 
unor drumuri aparținând domeniului public al comunei Rîciu. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
9. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune din data de 19.07.2001 
încheiat între Primăria comunei Rîciu şi Organizația Religioasă Martorii lui Iehova. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
10.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
La această ordine de zi mai adăugăm un proiect de hotărâre ca urmare a adresei Instituției 
Prefectului-Județul Mureș nr.8794/SVI din data de 22.06.2018, înregistrată la instituția noastră 
cu nr.2996/26.06.2018 prin care se precizează să revenim asupra hotărârii nr.29/30.05.2018 
respectiv să modificăm actul administrativ, în sensul indicării tuturor temeiurilor juridice, precum 
și să facem dovada regimului juridic al imobilelor cuprinse în anexa 1. 
Cine este pentru?   10 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. 
Dl Bungărdean Octavian -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
doamnei contabile Rîcean Maria. 
Avand in verere contractul de finantare AFIR cu nr.CO7200EN00011772800804/08.06.2018, 
“Pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului national de 
dezvoltare rurala”, a carui obiect il constituie  alocarea unei finantari nerambursabile de catre 
Autoritatea Contractanta, pentru punerea in aplicare a proiectului „SCHIMBARE DE DESTINATIE 
CENTRALA TERMICA IN GRADINITA COPII, COMUNA RICIU, JUD.MURES” in suma totala de 
740.985.66  lei . Ca urmare bugetul de venituri si cleltuieli pe anul 2018 se va majora cu 371.000  
lei: venituri cod 48.04.03 – prefinantare pentru anul in curs si cheltuieli cap.65.50.00. 
Analizand structura veniturilor si a cheltuielilor precum si lucrarile necesare a se efectua in anul 
2018  propun urmatoarele modificari in vederea rectificarii bugetului propriu al UAT COMUNA 
RICIU:     
Aceste sume le propunem la partea de venituri astfel:      
Sume primite        
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.01. :   429.000  lei     
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.04. : 1.071.000  lei    
-Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cod 
11.02.02 :626.000 lei suma, cu destinaţie precisă astfel: 
 -  cheltuieli materiale învaţământ 173.000 lei; 
 -  indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap  424.000 lei, 
 - sume repartizate pentru finantarea cheltuirlilor cu serviciile publice comunitare de evidenta a 
persoanelor 11.000 lei; 
 -  tichete sociale 12.000 lei; 



 -  ajutor pt. incalzirea locuintei 6.000 lei. 
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile cod 11.02.05 : 14.000 lei 
  
- Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06: 1.035.000 lei     
- Din impozite si taxe locale preconizam a se incasa suma de 1.510.000 lei   
- Din fonduri europene si guvernamentale ,in baza contractelor de finantare incheiate, se 
prevede a se realiza suma de 4.768.000 lei astfel: 
- renovare, modernizare Casa de Cultura Vasile Contiu 2.187.000 lei;        
- modernizare,asfaltare strazi 140.000 lei; 
- reconstructie ecologica 1.715.000 lei; 
- cadastru si carte funciara 135.000 lei;  
- subventii pt.acordsarea ajutorului pt incalzirea locuintei 20.000 lei 
- planuri si regulamente de urbqanism 40.000 lei 
- sume necesare proiectului de aniversare a centenarului marii uniri 160.000 lei. 
- schimbare de destinatie centrala termica in gradinita copii, comuna Riciu, jud.Mures – 
prefinantare 371.000 lei.Suma totala la partea de venituri este : 12.672.000 lei    
La partea de cheltuieli vă  propun următoarele:      
 Vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru a fi cheltuite. 
  
La cap 51" Autorităţi executive " am propus suma de 1.737.000 lei: 
- cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor 694.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii (energie el, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii cladiri, 
auto, utilaje, echipamente de calcul, xerox, rechizite, servicii prestate de terti, deplasari, 
pregatire profesionala, etc) 779.000 lei 
-  renovare modernizare targ  Riciu 200.000 lei;     
La cap 54 "alte servicii publice generale "am propus a cheltui suma de 766.000 lei din care: 
 - cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor, pt. serviciul de evidenta a 
persoanei și SMURD  397.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii(eneregie el, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii cladiri, 
auto, utilaje, echipamente, rechizite, servicii prestate de terti, deplasari, pregatire 
profesionala,etc) 87.000 lei; 
-  cheltuieli cu serviciul de paza 132.000 lei;   
- contributie  SMURD 150.000 lei.      
 La cap 65"Învăţamânt" am propus a se cheltuie din totalul de 747.000 lei     
- cheltuieli de întreţinere şi funcţionare 194 .000 lei; 
- tichete sociale 12.000 lei; 
- amenajare teren de fotbal la scoala Gimnaziala Gh.Șincai Rîciu 160.000 lei 
- schimbare de destinatie centrala termica in gradinita copii, comuna Riciu, jud.Mures – 
prefinantare 371.000 lei. 
La cap 67"Cultura si sport" propunem a se cheltui suma de 2.922.000 lei, din care:  
- cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie el, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii cladiri, 
servicii prestate de terti, deplasari, protocol si reprezentare etc) 206.000 lei    
- pt sport 25.000 lei 
- sustinerea cultelor 100.000 lei; 
- pt. finalizarea investitiei “ Grup sculptural mari personalitati…." 160.000 lei;    
- "reabilitarea si modernizarea casei de cultura "Vasile Contiu din Riciu" 2.431.000 lei.   
   La cap 68" Ajutor social"propunem suma de 454.000 lei : 



- asistenţii sociatli 424.000; 
-  ajutoarele de încalzire 30.000 lei .     
  La cap 70 "Locuinte mediu, iluminat"  am prevăzut a cheltui  suma de 613.000 lei din care se 
platesc: 
-  iluminatul public  76.000 lei; 
-  lucrari de inregistrare sistematica 135.000 lei;      
- cheltuieli pt. implementarea proiectului :Schimbare destinatie centrala termica in gradinira 
pentru copii" 50.000 lei; 
- rate 'reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat public" 230.000 lei; 
- "Constructie capela mortuara in Sinmartinul de Cimpie" 30.000 lei;  
- "Constructie capela mortuara in Ulies" 20.000 lei; 
- reactualizare PUG 72.000 lei.       
  La cap 74" propunem suma de 1.095.000 lei din care:      
- gestionarea deseurilor si alte cheltuieli de igienizre a mediului  108.000 lei; 
- reproiectarea si punerea in functiune a sistemul de canalizare 158.000 lei; 
-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 29.000 lei;     
-"reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate" 800.000 lei    
  La cap. 80 "Prevenirea si combarea dezastrelor" am propus suma de 4.000 lei.    
  La cap 84 "Drumuri si poduri" propunem sum de 5.174.000 lei din care: 
 - modernizare trotuare 50.000 lei;        
- asfaltare strazi principale in comuna Riciu 500.000 lei ; 
- implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii de exploatatie agricola" 4.109.000 lei;  
 - intretinere si reparatii drumuri 515.000 lei.    
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.39/2018. 
Punctul nr.2.Dl Bungărdean Octavian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
În luna iulie 2018 în comuna Rîciu se desfăşoară cea de-a VII-a Ediţie a Festivalului-Concurs 
Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi  "ÎN MEMORIAM VASILE CONŢIU", festival care are un 
impact asupra întregii comunităţi duce la stabilirea unor colaborări importante cu diferite 
instituţii de cultură din ţară. 
Evenimentul este organizat de Primăria comunei Rîciu și Consiliul Judeţean Mureş, care şi-au 
propus în felul acesta nu doar să sprijine fenomenul cultural ci, de asemenea, să îl omagieze în cel 
mai potrivit mod cu putinţă pe profesorul Vasile Conţiu, fiu al acestei comune, etnomuzicolog,  
profesor la Şcoala populară de artă din Tîrgu Mureş, interpret al  cântecului popular românesc, 
autor al mai multor  volume - culegeri de folclor muzical, formatorul multor generaţii de 
interpreţi care astăzi îi poartă recunoştinţă. 
Pentru a sprijini derularea acestor manifestări, este nevoie de alocarea unei sume de bani din 
bugetul local, care sa vină in completarea  cheltuielilor legate de organizarea acestui eveniment, 
sume primite de la Consiliul Judeţean Mureş. 
Sumele vor fi  alocate din disponibilitatile Cap. 67 “Cultura, recreere si religie”. 
Având în vedere Adresa Asociaţiei ASDECUM Tg. Mureş, înregistrată la Primăria comunei Rîciu 



sub nr. 2664 din 31.05.2018, prin care solicită Primăriei comunei Rîciu realizarea în parteneriat a 
Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” 
Ediţia a VII-a Rîciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2018, la Rîciu; 
Ţinând cont de prevederile art.36 alin.(2), lit.d şi e, Consiliul local îndeplineşte următoarele 
categorii principale de atribuţii  a) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 
b) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, care coroborate cu 
alin.6 lit.a în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit 
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind cultura. 
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:  a) hotărăşte, în condiţiile 
legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi 
realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 
Dată fiind însemnătatea acestui eveniment pentru imaginea comunităţii 
noastre, propun autorităţii deliberative: 
-aprobarea asocierii Primăriei comunei Rîciu cu ASDECUM Tîrgu Mureş în vederea organizării 
acestui eveniment. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl consilier Eșanu Nculai. Care este suma alocată pentru acest proiect ? Dl secretar. Suma alocată  
este prevăzută în proiectul de hotărâre. 
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.40/2018. 
Punctul nr.3.Dl Bungărdean Octavian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
Prin Hotărârea nr.1/09.02.2018, înregistrată la instituţia noastră, proprietarii Membrii Societății 
Agricole Vatra şi-au exprimat intenţia de a renunţa la dreptul de proprietate asupra terenului 
situat în Rîciu, teren intravilan în suprafaţă de 5473 mp, cuprins în C.F. nr. 51085 Rîciu, nr. Cad. 
363 de sub B1.1, categorie de folosință drum, conform declaraţiei autentice nr. 215 din 
11.06.2018. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm a lua act de declaraţia notarială de renunţare 
la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 5473 mp, de  mai sus a numiţilor, 
pentru demararea procedurilor de trecere a acestuia în domeniul privat al comunei şi pe cale de 
consecinţă, să adoptaţi hotărârea consiliului local în temeiul articolului 889, alin 2, din Codul Civil. 
Suprafața de 5473 mp a fopst întabulată greșit de către Membri Societății Agricole Vatra Rîciu. 
Acest drum face legătura între DN 15 E și DE spre Coasta Mare. 
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.41/2018. 
Punctul nr.4.Dl Bungărdean Octavian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul doamnei contabile. 



Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru sub-măsura 7.2 din cadrul PNDR – 
“Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, a Contractului de 
finanţare şi a anexelor acestuia pentru proiectul „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CENTRALĂ 
TERMICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ COPII, COMUNA RÎCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în cadrul PNDR, sub-
măsura 7.2, comuna Rîciu poate beneficia de un avans de 50 % din valoarea eligibilă a 
contractului de finanţare, pentru implementarea proiectului. Pentru a beneficia de acest avans 
este necesară prezentarea unei scrisori de garantare a avansului din partea unei bănci sau din 
partea unui fond de garantare care să acopere valoarea avansului în proporţie de 100%. 
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 79 din 24/06/2009 şi a Normelor Metodologice 
din 28/10/2009 de aplicare a OUG 79/2009, la solicitarea comunelor, fondurile de garantare 
acordă scrisori de garanţie în favoarea AFIR pe baza contractelor de finanţare nerambursabilă 
încheiate cu AFIR şi a acordurilor de garantare încheiate între fondurile de garantare şi 
beneficiari. Pentru anul 2018 valoarea comisionului de acordare este de 0,05 % pe lună şi se 
plăteşte întreaga sumă, la data emiterii scrisorii de garanţie pentru perioada de valabilitate a 
acesteia (inclusiv luna acordării şi luna expirării valabilităţii scrisorii de garanţie). 
Astfel, valoarea comisionului de garantare pentru obţinerea scrisorii de garanţie de restituire a 
avansului în favoarea AFIR pe o perioadă de 35 luni pentru comuna Rîciu, este de 6.483,58 lei 
(370.490,50 lei x 0,05% x 35). 
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.42/2018. 
Punctul nr.5. Dl Bungărdean Octavian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Prin Hotararea  Consiliului Local  Nr. 31 din 5 iunie  2012 s-a aprobat înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale comuna Rîciu; 
Ca prestator ce acţionează sub conducerea, coordonarea şi controlul Consiliului local, 
societatea urmăreşte să contribuie la creşterea nivelului calitativ şi cantitativ al serviciilor de 
utiliţăti publice şi, implicit, al îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, de muncă şi de locuire ale 
populaţiei, în conformitate cu cerinţele fundamentale pe care serviciile publice trebuie să le 
îndeplinească. 
Obiectul principal de activitate al Societăţii este prestarea activitatilor de intretinere si reparatii 
a cladirilor, drumurilor si instalatiilor aflate in patrimoniul public al Comunei Riciu. În 
conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societăţii, se impune constituirea unei comisii 
formate din 3 consilieri şi 2 specialişti în domeniu pentru a preceda la  analiza soluţiilor 
tehnice, formularea de teme pentru proiecte, adaptarea soluţiilor tehnico-economice sau 
respingerea acestora ca rezultat al propunerilor interne, formularea de opinii, concluzii şi 
recomandări asupra documentelor, elaborarea unui raport final precum şi  verificarea calităţii 
şi recepţia lucrărilor. Comisia va funcţiona după un regulament care va trebui respectat de 
către membrii acesteia. Comisia  este constituită în scopul îmbunătăţirii transparenţei 
decizionale. Trebuie să modificăm componența comisiei deoarece s-a modificat și structura 
consiliului local. 
Se fac nominalizările  astfel:dl Chertes Ioan, dl Belean Alin Ciprian, dl Cozoș Petru, dna 



Vătămănescu Stela și dl Sfîriac Ioan. 
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.43 
/2018. 
Punctul nr.6.Dl Bungărdean Octavian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Imobilul în suprafață de 900 mp, situat în strada Gheorghe Șincai, , nr. 87, aparținând domeniului 
public, înscris în cartea funciară 50968, a intrat in patrimoniul comunei Rîciu în baza Hotărârii NR. 
22  din 18 februarie 2016 privind înscrierea în CF, până la publicarea în Monitorul Oficial, a unor 
bunuri,  
Pentru preluarea imobilului unde care aparține de Direcția pentru Agricultură Mureș, este 
necesară dezmembrarea imobilului din strada Gheorghe Șincai, nr.87, înscris în CF 50968, după 
cum urmează: 
Lotul 1, teren, identificat cu nr. cadastral 51074 situat în  localitatea Rîciu, str. Gheorghe Șincai, 
nr. 87,  jud.Mureș, având suprafața măsurată de 261 mp. 
Lotul 2, teren, identificat cu nr. cadastral 51075 situat în  localitatea Rîciu, str. Gheorghe Șincai, 
nr. 87,  jud.Mureș, având suprafața măsurată de 639 mp. 
Ca urmare a celor expuse mai sus, conform art. 58, 64 și 65 din Legea 24 / 2000 privind nomele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative si conform prevederilor art. 45, alin. 
(6) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările si 
completările ulterioare, se propune un proiect de hotărâre privind dezmembrarea și însușirea 
Documentatiei cadastrale de dezmembrare  a imobilului situat în localitatea Rîciu, str. Gheorghe 
Șincai, nr. 87, jud.Mureș, identificat în CF nr. 50968. După dezmembrare vom face demersurile 
pentru transferul clădirii de pe lotul 1 în domeniul public al comunei.  
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.44 
/2018. 
Punctul nr.7.Dl Bungărdean Octavian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. Precizăm că dl consilier Cozoș Petru, care și-a manifestat interesul 
personal pe care îl are, nu a luat parte la deliberarea și adoptarea proiectului  de hotărâre 
nr.7/2018 de pe ordinea de zi. 
Imobilul în suprafață de 1500 mp, situat în localitatea Rîciu, aparținând domeniului privat, înscris 
în cartea funciară 50123, în baza Hotărârii NR. 23  din 2009.  
Pe suprafața de 261 mp există o construcție  (spațiu commercial) aparținând de SC Vlad Doru SRL 
Coasta Mare. Întrucât proprietarul construcției doreșre cumpărarea terenului pe care se află 
construcția este nevoie de dezmembrarea imobilului pentru a se putea face evaluarea de către 
un evaluator autorizat după cum urmează: 
Lotul 1, teren, identificat cu nr. cadastral ………………, nr.top 832/33/1/2/1,  situat în  localitatea 
Rîciu, având suprafața măsurată de 1275 mp. 



Lotul 2, teren, identificat cu nr. cadastral ……………, nr.top 832/33/1/2  situat în  localitatea Rîciu, 
având suprafața măsurată de 225 mp. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   9 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Cei doi consilieri nominalizați se abțin de la vot la acest proiect de hotărâre. 
Proiectul este aprobat de  9  din cei  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.45 
/2018. 
Punctul nr.8.Dl Bungărdean Octavian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile prevazute 
la pct. III din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin 
hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public 
national ori judetean. 
Este vorba despre înscrierea în domeniului public al comunei Rîciu şi înscrierea în CF a 
localităţii Rîciu a următoarelor drumuri de exploatare: 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE DRUM-AMPLASAMENT  
(INTRAVILAN -EXTRAVILAN) 

SUPRAFATA  
MASURATA (MP) 

LUNGIME  
MASURATA (M) 

1 DE 2013, Com. Raciu, sat Hagau, Intravilan 
Extravilan 

6859 1125 

2 DE 1269, Com. Raciu, sat Nima Raciului, 
Intravilan-Extravilan 

8699 1253 

3 DE 1271, Com. Raciu, sat Nima Raciului, 
Extravilan 

1036 202 

4 DE 2485, DE 2492 Com. Raciu, sat Paraul Crucii, 
Extravilan 

5137 1080 

5 DE 2670, Com. Raciu, sat Paraul Crucii, 
Extravilan 

273 42 

6 DE 2640, Com. Raciu, sat Paraul Crucii, 
Extravilan 

3907 873 

7 DE 2667, Com. Raciu, sat Paraul Crucii, Intravilan 3040 392 

8 DE 732, 457/1, Com. Raciu, sat Sanmartinu de 
Campie, Extravilan 

15145 2844 

9 DE 733, Com. Raciu, sat Sanmartinu de Campie, 
Extravilan 

3659 438 

10 DE 361, DE 397, Com. Raciu, sat Ulies, Intravilan-
Extravilan 

9333 1903 

11 DE 439, Com. Raciu, sat Valea Sanmartinului, 
Intravilan-Extravilan 

8096 1319 

12 DE 456, DE 457, Com. Raciu, sat Valea 
Sanmartinului, Extravilan 

2664 554 

13 DE 806, Com. Raciu, sat Valea Seaca, Extravilan 4632 1155 

14 DE 861, Com. Raciu, sat Valea Seaca, Extravilan 1080 277 

15 DE 862, Com. Raciu, sat Valea Seaca, Extravilan 177 45 



 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  10  din cei  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.46 
/2018. 
Punctul nr.9.Dl Bungărdean Octavian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Având în vedere prevederile Contractului de concesiune  din data de 19.07.2001 încheiat cu  
Organizația Religioasă Martorii lui Iehova având ca obiect concesionarea terenului situat în 
Ulieș, nr.10 în suprafață de 250 mp, susnumita solicită prin adresa nr.273/15.06.2018 rezilierea 
contractului de concesionare. În adresă se face precizarea că lăcașul de cult a fost vândut dlui 
Linca Marian Iulian potrivit contractului de vânzare cumpărare nr,217/14.06.2018. Astfel, că 
prin acest contract de vânzare cumpărare, dl Linca Marian Iulian a întrat în posesia întregului 
imobil aflat în localitatea Ulieș, jud.Mureș. 
Referitor la încetarea Contractului de concesiune cap.VIII, art. 9 din acesta stipulează: 
Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii : a) la expirarea duratei 
stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in conditiile legii; 
 La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de 
concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza: - bunuri de retur : 
revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului; - bunuri proprii: raman in 
proprietatea concesionarului. 
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.47 
/2018. 
Punctul nr.10.Dl Bungărdean Octavian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Având în vedere adresa Instituției Prefectului-Județul Mureș nr.8794/SVI din data de 
22.06.2018, înregistrată la instituția noastră cu nr.2996/26.06.2018 prin care se precizează să 
revenim asupra hotărârii nr.29/30.05.2018  respectiv să modificăm actul administrativ, în 
sensul indicării tuturor temeiurilor juridice, precum și să facem dovada regimului juridic al 
imobilelor cuprinse în anexa 1, 
Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, la momentul adoptării Hotărârii de 
Consiliu Local Rîciu menționată mai sus, a fost modificată prin Ordonanța de Urgență 
nr.31/18.04.2018, iar această Ordonanță nefiind îndicată în preambulul hotărârii, iar ca temei 
de drept nu a fost indicat nici art.41, alin. 5^¹, și nici art.13, alin.15. Referitor la regimul juridc al 
imobilelor  situate în extravilan facem precizarea că acestea sunt: 
DR, HR-Proprietatea privată a comunei 
A, N și P-Proprietatea privată a persoanelor înscrisă  provizoriu pe comuna Rîciu până la 
întocmirea TP după terminarea lucrărilor de  înregistrare sistematică (Plan Parcelar). 
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.48 
/2018. 
II: Diverse 

Preşedintele de şedinţă, consilier-Bungărdean Octavian. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Dacă nu mai doreşte cineva să ia cuvântul, 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim.  
 
Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar, 
Bungărdean Octavian                                                                             DUNCA IOAN   

  

 


