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Încheiat astăzi, 30.05.2018 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.60 din 18.05.2018, 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 30.05.2018 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 12 consilieri şi anume  BELEAN ALIN-
CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA, CHERTES IOAN, CONȚIU GHEORGHE, COZOŞ P. PETRU, 
COZOŞ IOAN-ANDREI, EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL,   SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEȘAN SEBASTIAN 
şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN.  Lipsește dl consilier VASU RAUL-FLORIN. La această ședință 
participă și dl BUNGĂRDEAN OCTAVIAN aflat pe lista de supleanți ai PNL, care astăzi va fi validat și 
va depune jurământul, apoi va deveni consiler local.  
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 23.04.2018, 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?  
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.6 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 înșușirea Raportului de evaluare a terenului în 
suprafaţa de 400 mp, proprietatea privată a comunei Rîciu, identificat cu nr. cadastral 50998 și 
aprobarea vânzării directe cu drept de preemțiune proprietarului clădirii. 
Ordinea de zi este următoarea: 
I.  
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local Rîciu, pentru 
perioada mai-iunie 2018. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al comunei 
Rîciu, al dlui  Bungărdean Octavian, primul supleant înscris pe lista de candidaţi ai Partidului 
Național Liberal şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
3. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie  în Cartea Funciară  a comunei Rîciu a unor 
imobile situate în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive, suprafaţele 
de teren rezervă şi suprafeţele de teren care urmează să fie puse în posesie) pe proprietar 
comuna Rîciu, conform lucrărilor de înregistrare sistematică. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2018. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale și 
măsurile propuse pentru realizarea programelor sociale pentru anul 2018,  furnizate de 
Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Rîciu, județul Mureș. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
6. Proiect de hotărâre privind înșușirea Raportului de evaluare a terenului în suprafaţa de 400 mp, 
proprietatea privată a comunei Rîciu, identificat cu nr. cadastral 50998 și aprobarea vânzării 
directe cu drept de preemțiune proprietarului clădirii. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând 
domeniului privat al comunei Rîciu. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de 
investitie „ Amenajare terenuri de sport in cadrul Școlii Gimnaziale  „Gheorghe Șincai" Rîciu și 
Școlii Gimnaziale „Vasile Oprea" Sînmartinu de Câmpie. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, 
repartizarea profitului si raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2017 la SC SERVICII 
EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, 
repartizarea profitului si raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2017, la SC SERVICII 
EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RICIU SRL. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
11. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului. 
Având în vedere adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale, Departamentul de Identitate 



Națională, prin care ne informează că a aprobat prin Decizie, proiectul depus de instituția noastră-
Personalități marcante care au contribuit la edificarea României Mari-Realizarea unui complex 
sculptural cuprinzând 6 busturi în bronz după cum urmează: Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Gh.Pop de 
Băseşti, Iuliu Hossu, Miron Cristea, Ştefan Cicio Pop, și să demarăm procedurile de finanțare la 
Ministerul Finanțelor Publice prin care să solicităm alocarea sumei aprobate de Comitetul 
Interministerial pentru Centenar; 
Ca urmare bugetul de venituri si cleltuieli pe anul 2018 se va majora cu 160.000 lei, dar și 
modifăcări în cadrul aceluiași capitol, de aceea supunem la vot și hotărârea privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2018. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. 
Dl secretar. 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 a expirat, deoarece  în perioada 
ianuarie-februarie respectiv luna aprilie 2018,  preşedinte de şedinţă în funcţie a fost dl  consilier 
local Eșanu Neculai, iar în luna martie dl consilier Conțiu Gheorghe  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 Conțiu Gheorghe, pentru că dânsul a 
fost doar o lună de zile. De aceea pentru a-și completa mandatul de președinte să-l alegem pentru 
încă două luni, respectiv pentru lunile mai și iunie. 
Dacă mai doreşte cineva să facă propuneri ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  10  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.27/2018. 
Punctul nr.2. 
Dl Conțiu Gheorghe -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar. 
Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr. 24/29.03.2018, s-a luat act de demisia 
consilierului local Belean Vasile şi vacantarea mandatului de consilier local, 
În consecinţă, este necesară validarea mandatului unui nou consilier local. 
Partidul Național Liberal, a solicitat prin adresa nr.82 din 22.03.2018, înregistrată la instituţia 
noastră cu nr.1982 din 18.04.2018, iniţierea procedurilor necesare pentru ocuparea locului rămas 
vacant în Consiliul Local Rîciu, ca urmare a demisiei d-lui Belean Vasile, de către domnul 
Bungărdean Octavian, legitimat cu cartea de identitate seria MS, nr.757200, domiciliat în comuna 
Rîciu, satul Ulieș, nr.40,  jud.Mureş, deoarece domnul Bungărdean Octavian  a fost membru 
supleant pe listele PNL, la alegerile locale din 5 iunie 2016. 



De asemenea, având în vedere demisia d-lui Belean Vasile, se impune şi modificarea componenţei 
comisiei juridică și de disciplină, protecție mediu și turism, din care acesta făcea parte. 
În acest sens, propunem înlocuirea acestuia cu dl Bungărdean Octavian, noul consilier local ce 
urmează a fi validat de comisia stabilită prin Hotărârea nr. 1 din 28 iunie 2016 privind alegerea 
Comisiei de validare. 
Ţinând cont de prevederile ORDONANTEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
În conformitate cu prevederile art.5, art.6 alin.(1,2,3) şi art.7 alin.(1) din Legea nr. 393 din 28 
septembrie 2004, (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, şi LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali,  şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în 
administraţia publică, şi cele ale Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, susţinem proiectul de hotărâre prezentat de Primarul comunei Rîciu.  
Comisia de validare a verificat dosarul dlui Bungărdean și documentele puse la dispoziție de către 
dl secretar și consideră că acesta poate fi validat. 
Are loc depunerea jurământului de către dl Bungărdean Octavian. Fiind un moment solemn, toți 
cei prezenți se ridică în picioare, dl secretar citește jurământul, iar dl Bungărdean Octavian  cu 
mâna pe evanghelie și pe Constituție rostește cuvântul "jur". 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl Soțan Daniel-preotul ortodox urează noului consilier mult succes în activitate. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.28/2018. 
Punctul nr.3.Dl Conțiu Gheorghe-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces complex, care include în 
principal următoarele: realizarea de campanii de informare și conștientizare publică a cetățenilor, 
identificarea imobilelor și a deținătorilor, realizarea de măsurători cadastrale, colectarea actelor 
juridice de la deținători, integrarea și prelucrarea datelor și întocmirea documentelor cadastrale, 
afișarea publică a documentelor cadastrale, înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare 
formulate de proprietari/posesori, actualizarea documentelor cadastrale și deschiderea cărților 
funciare, în conformitate cu reglementările în vigoare. Finanțarea Programului național se asigură 
din veniturile proprii ale Agenției Naționale, în condițiile legii. Principalii beneficiari ai rezultatelor 
directe, corespunzătoare acțiunilor din Programul național, sunt proprietarii, posesorii ori alți 
deținători ai imobilelor, identificați potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. f) identificarea 
titularilor drepturilor reale, a posesorilor și a altor deținători, precum și preluarea actelor în 
original sau în copie legalizată a acestora din lege”. 
Potrivit Anexei la Ordinul directorului general al ANCPI nr. 70  înscrierea provizorie este acel tip de 
înscriere în cartea funciară care produce efecte sub condiţia şi în măsura justificării ei. 
Înscrierea provizorie se efectuează numai în cazurile expres prevăzute de lege.  
Justificarea înscrierilor provizorii se face, la cerere, cu excepţia cazului în care legea prevede 
expres altfel, ori dacă aceasta este condiţionată de justificarea unei alte înscrieri provizorii, 
situaţie în care justificarea acestei din urmă înscrieri va atrage justificarea din oficiu a celeilalte 



înscrieri. 
Potrivit art. 2 (1) din Legea 7/1996, Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de 
elemente liniare stabile în timp - şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc. 
Ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr.35/2016 privind modificarea şi completarea Legii. 
Nr.7/1996 a cadastrului, în urma măsurătorilor şi a efectuării planurilor parcelare, toate imobilele 
menţionate se vor înscrie provizoriu în cartea funciară a comunei. 
Imobilele din anexa sunt amplasate în tarlalele 8,9,13,15,99,123 și 170 şi au categoria de folosinţă 
drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive, suprafaţele de teren rezervă şi 
suprafeţele de teren care urmează să fie puse în posesie. 
În lipsa actelor de proprietate sau a hotărârii de guvern de atestare a inventarului imobilelor 
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale ce fac obiectul înscrierii, se va dispune 
înscrierea provizorie în baza hotărârii emisă în condiţiile legii de către consiliul judeţean, de 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliul local. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.29/2018. 
Punctul nr.4.Dl Conțiu Gheorghe-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;  
Prevederile Hotarârii nr. 78/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 
1.064/2013; 
Prevederile Legii nr. 16 din 29 februarie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură; 
Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice –priministrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea 
contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, oraşelor, respectival municipiilor; 
Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 privind 
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 



Pentru faptul că la nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Rîciu nu există nicio asociaţie  
a crescătorilor de animale, considerăm că este in înteresul comunităţii ca paşunile existente la 
nivelul comunei să fie puse la dispoziţie în condiţiile legii crescătorilor de animale care solicită 
aceste păşuni. De aceea vom pune la dispoziţia acestora  păşunile proprietatea comunei Rîciu 
care nu au fost concesionate de către  crescătorii de bovine şi ovine la licitaţiile organizate de 
către primăria comunei Rîciu  după cum urmează: 
Păşuni pentru bovine 
Păşunea Techeniş (Răzoare): 9,25 ha păşune ovine 
Păşunea Mănăstire: 73,85 ha păşune bovine 
Păşunea Hegmeni: 50,03 ha păşune bovine 
În acest fel putem avea garanţia că păşunatul nu se va face neautorizat şi nu se vor introduce pe 
pajişti animale în afara perioadei stabilite pentru păşunat. Nu vor fi impiedicate sau întârziate 
lucrările prevăzute în planurile de exploatare, şi nu se vor introduce pe pajişti alte specii de 
animale decât cele prevăzute în parcelele respective. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.30/2018. 
Punctul nr.5.Dl Conțiu Gheorghe-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale oferite de Compartimentul de Asistenţă Socială 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu, se elaborează în conformitate cu 
măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului 
Mureș. Planul anual de acţiune va fi transmis Consiliului Judeţean Mureș precum şi D.G.A.S.P.C. 
Mureș. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale se face cu participarea tuturor 
compartimentelor din cadrul primăriei comunei Rîciu. Planul anual de acţiune privind serviciile 
sociale poate fi modificat:  
• ca urmare a unor modificări apărute în structura Compartimentului de asistenţă socială ;  
• ca urmare a modificării sau apariţiei unor acte legislative.  
Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem 
de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major- asistarea 
persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 
posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru 
integrarea socială. Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimenul  de asistenţă 
socială a comunei Rîciu defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei. Rolul 
planificării este de a ajuta instituţia să: - îşi definească obiectivele şi orientările; - îşi definească 
priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; - identifice măsuri concrete de 
coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei; − clarifice resursele pe care le poate folosi şi să 
identifice ce acţiuni trebuie să întreprindă.  La întocmirea Planului anual de acţiune privind 
serviciile sociale pentru anul 2018 s-a ţinut cont, cu prioritate de scopul Compartimentului de 
asistenţă socială şi anume prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate 
care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Temeiul legal îl constituie prevederile art. 
112 alin. (3), lit. ''a'' şi ''b'' şi ale art. 118 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare,ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 



publică, republicată , precum şi prevederile dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit.”b” și ”d”, ale alin. (4), 
lit. „e”, ale alin. (6) lit. „a”, pct.2, și ale art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.31/2018. 
Punctul nr.6. Dl Conțiu Gheorghe-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Primind spre analiză proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 400 
mp teren, categoria de folosință curți construcții teren situat în comuna Rîciu, satul Coasta Mare 
nr. 22, proprietatea privată a comunei Rîciu, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru SC 
Vlad Doru SRL Coasta Mare, în calitate de proprietar a construcțiilor existente pe acest teren, dăm 
următoarele referințe:  
Suprafața de 400 mp teren se identifică prin parcela din  CF 50998  Rîciu. Această suprafață de 

teren este situată în satul Coasta Mare, nr.22  și face parte din domeniul privat al comunei Rîciu 

Pe teren sunt edificate construcțiile proprietatea solicitanților. 

Cererea solicitantei a fost analizată de consiliul local Rîciu.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr.  56  din  31  august 2017, privind 
vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Rîciu s-a aprobat inițierea 
procedurii de vânzare, cu respectarea dreptului de preempțiune a unei suprafețe de teren 
aparținând domeniului privat al comunei Rîciu.  
Prin acest proiect se inițiază cea de-a doua hotărâre de consiliu local, prin care se propune 

vânzarea directă, cu respectarea dreptului de preempțiune. 

În urma vânzării acestei suprafețe de teren se aduc venituri la bugetul local. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
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.6/2018 de pe ordinea de zi. 
Proiectul este aprobat de  11  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.32 
/2018. 
Punctul nr.7.Dl Conțiu Gheorghe-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
Avand in vedere faptul ca strategia de dezvoltare locală, prin valorificarea resurselor existente, 
furnizează comunei Rîciu stabilitate şi extindere economică solidă. Luand in considerare faptul ca 
in patrimoniul privat al Comunei Rîciu exista un lot de teren, liber de sarcini, avand urmatoarele 
date de identificare: Imobil (teren) situat în satul Ulieș, comuna Rîciu, jud. Mureș.  
- Imobilul situat in intravilanul satului Ulieș, comuna Rîciu, este format din teren în suprafaţă 
totală de 800 mp, identificat prin C.F. 51103 sub nr. cadastral 273, 
Analizand intenţia de cumpărare inregistrata sub nr.  3714/25.08.2017, a dlui Moldovan Cornel 



care dorește să cumpere acest teren am inițiat procedura de evaluare în vederea vânzării. 
Mentionez faptul ca a fost realizat studiul de oportunitate si raportul de evaluare. Pentru 
considerentele expuse mai sus, consider oportuna si justificata aprobarea unui proiect de 
hotarare privind vânzarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului 
privat al comunei Rîciu. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.33 
/2018. 
Punctul nr.8.Dl Conțiu Gheorghe-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului viceprimar Chertes Ioan. 
Situatia existentă : Școlile  Gimnaziale  „Gheorghe Șincai" Rîciu și Școlii Gimnaziale „Vasile Oprea" 
Sînmartinu de Câmpie, școlarizeaza elevi  din clasele 0-VIII, acești elevi urmand cursurile conform 
programei invatarnantului public. Incepand cu anul 2009, cei 450 de elevii invata in sali de clasa 
complet modernizate si utilitate prin finantare europeana si cofinantarea Consiliului Local Rîciu. In 
proiectul aminitit nu a fost incluse si un teren de sport, obiectiv important in formarea și pentru 
dezvoltarea spiritului de competitie.  
Descrierea investitiei la Școala Gimnazială Gh.Șincai Riciu: Se propune executarea unui teren 
multisport cu dimensiunile maxime de 40,0x20,0 m aferente unui teren de minifotbal. Terenul 
alocat, cu o suprafata de cca. 800 mp se afla in coltul de N  al incintei " fiind marginit pe doua 
laturi de limita de proprietate si pe celelalte 2 laturi (NV §i NS) de cladiri ale școlii.  
Caracteristici tehnice : - Suprafata totală teren de sport :S=800 mp, - Perimetrul Imprejmuire 
teren de sport : L=120 m.  
Solutiile tehnice propuse: -Terenul se imprejmuieste pe toate laturile (120 m) cu gard de 7,0 m 
inaltime realizat din plasa zincata electrosudata, pe structura metalica. Accesul pe teren se 
asigura prin 2 porti pietonale de 100x210 cm. -Perimetral, se asigura culoare de circulatie de 1,0 
m latime, pe laturile lungi și de 2,0 m latime in spatele portilor. -Terenul se va racorda la reteaua 
de apa si canalizare ca si la cea de energie electrica pentru asigurarea iluminatului nocturn. -
Incinta se pune in legatura cu celelalte cladiri (sala de sport, corpul prin alei pavate cu pavele 
autoblocante și borduri. 
 Infrastructura - la terenul de sport Straturile terenului sunt: strat filtrant de pietris si nisip 15 cm, 
stratul suport din beton rutier BR 4,5, slab armat, 10 cm cu plase sudate 4x200/4x200 mm, folie 
de izolație, strat de uzura din gazon sintetic verde, 22 mm grosime. Marcajele vor fi albe din 
acelasi material. Gazonul se va lipi cu adeziv de stratul suport si se va lesta cu nisip cuartos. - la 
imprejmuire sub fiecare stalp al Imprejmuirii se toarna un bloc de fundare cu adancimea de 100 
cm de la cota terenului natural si sectiunea de 60x60cm, din beton simplu marca C8/10. Stalpii 
vor fi din teava rotundă  D 90 mm, iar spre vârf D 70 mm cu inaltimea de 6,0 m. Se vor rigidiza 
orizontal cu bare tot din teava rectangulara 40x40x2 mm.  
Racordarea la retelele de utilitati prezente in incinta. Terenul este invecinat cu cladirea sălii de 
sport unde se va realiza legatura cu reteaua de apa potabila. Terenul se va ilumina nocturn cu 12 
reflectoare de 400 W dispuse pe stalpii gardului.  
Dotarea terenului Terenul se va dota cu toate accesoriile specifice: porti de handbal, minifotbal, 
ca si marcajele corespunzatoare. Stingator PSI 6 kg. Terenul este acoperit cu plasă de protectie. 
Descrierea investitiei la Școala Gimnazială Vasile Oprea S-tin. 



Se propune amenajarea terenului existent cu dimensiunile maxime de 46,0x26,0 m aferente unui 
teren de minifotbal. Terenul alocat, cu o suprafata de cca. 1200 mp se afla in coltul de E  al 
incintei " fiind marginit pe trei  laturi de limita de proprietate si pe cealaltă lature (N) de DC.  
Caracteristici tehnice : - Suprafata totală teren de sport: S=1200 mp, - Perimetrul Imprejmuire 
teren de sport : L=144 m.  
Solutiile tehnice existente: -Terenul este împrejmuit pe toate laturile (144 m) cu gard de 5,0 m 
inaltime realizat din plasa zincata electrosudata, pe structura metalica. Accesul pe teren se 
asigura prin 2 porti pietonale de 100x210 cm. -Perimetral, se asigura culoare de circulatie de 1,0 
m latime, pe laturile lungi Si de 2,0 m latime in spatele portilor. –Terenul este  racordat la reteaua 
de apa si canalizare ca si la cea de energie electrica pentru asigurarea iluminatului nocturn.  
Infrastructura - la terenul de sport este covor asfaltic de calitate și nu necesită alte investiții decât 
covorul artificial, porțile de hanbal și amenajarea nocturnei ca si marcajele corespunzatoare. 
Stingator PSI 6 kg.  
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dnii consilieri Eșanu Neculai și Cozoș Ioan Andrei, consideră inoportună această investiție, dar mai 
ales faptul că ei consideră că au început lucrările înainte de adoptarea unei hotărâri a consiliului 
local. 
Dl primar, precizează că aceste lucrări de investiție au fost aprobate prin bugetul local de la 
începutul anului astfel că acuma se votează indicatorii economici. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? 2  
Cei doi consilieri nominalizați se abțin de la vot la acest proiect de hotărâre. 
Proiectul este aprobat de  10  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.34 
/2018. 
Punctul nr.9.Dl Conțiu Gheorghe-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul doamnei Murariu Leontina-administrator al societății. 
Având în vedere Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, care la  CAP. 
IV, ART. 10.12. alin (1), prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, 
asociatul unic, va aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit 
legii.   
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/1990/R/A a societăţilor comerciale, 
În baza Legii nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală, 
și Raportul auditorului independent, vă informez că societatea a înregistrat pierderi la sfârșitul 
exercițiului financiar în cuantum de 1.078 lei. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.35 
/2018. 
Punctul nr.10.Dl Conțiu Gheorghe-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul doamnei Murariu Leontina-administrator al societății. 
Vă informez că societatea a înregistrat profit la sfârșitul exercițiului financiar în cuantum de 1.328 
lei. 



Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.36 
/2018. 
Punctul nr.11.Dl Conțiu Gheorghe-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
Analizand structura veniturilor si a cheltuielilor precum si lucrarile necesare a se efectua in anul 
2018, avind in vedere ca incepand cu 01.05.2018, un numar de 16 angajati SMURD au fost preltati 
de UAT Comuna Riciu, faptul că ne-au fost alocate sume pentru proirctul de aniversare a 
Centenarului Marii Uniri, precum și necesitatea amenajarii unui teren de fotbal la scoala 
Gimnaziala Gh.Șincai Rîciu,  propun urmatoarele modificari in vederea rectificarii bugetului 
propriu al UAT COMUNA RICIU: 
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- Sume 
din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06: 1.035.000 lei    
- Din impozite si taxe locale preconizam a se incasa suma de 1.210.000 lei   
- Din fonduri europene si guvernamentale, in baza contractelor de finantare incheiate, se prevede 
a se realiza suma de 4.397.000 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.acordarea 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  
Suma totala la partea de venituri este : 12.001.000 lei     
 În urma calculului sumelor pe care am stabilit a le încasa,  am analizat modul cum repartizăm 
sumele pe cheltuieli. La stabilirea salariilor pentru toţi angajaţi, s-au luat in calcul cheltuielile lunii 
ianuarie 2018.   
La partea de cheltuieli vă  propun următoarele:      
 Vă prezint sumele care au fost prevăzute în buget pentru a fi cheltuite.   
 La cap 51" Autorităţi executive " am propus suma de 1.637.000 lei: 
- cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor 694.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie 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 100.000 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 366.000 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.  
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 gradinița 
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 4.984.000 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 325.000 lei.   
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 



Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.37 
/2018. 
II: Diverse 

Preşedintele de şedinţă, consilier-Conțiu Gheorghe. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Dl consilier Eșanu Neculai-Aș dori să  ne precizați dacă există raport de activitate la salariații care 
desfășoară activitatea la societatea de salubrizare și ce se întâmplă cu sacii care se dau pentru 
selectarea deșeurilor. 
Dna Murariu Leontina-În fiecare zi destinată corectării deșeurilor se întocmește un raport de 
activitate. Iar legat de sacii care se dau cetățenilor pentru selectarea deșeurilor, pot să vă 
informez că acest lucru se întâmplă de fiecare dată, iar la gospodăriile unde nu există sacii cu 
deșeurile selectate desigur că acolo avem discuții cu cetățenii. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar, 
            Conțiu Gheorghe                                                                             DUNCA IOAN   

  

 


