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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 28.09.2018 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.90 din 20.09.2018, 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 28.09.2018 
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 13 consilieri şi anume  BELEAN ALIN-
CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA,  BUNGĂRDEAN OCTAVIAN, CHERTES IOAN, CONȚIU 
GHEORGHE, COZOŞ IOAN-ANDREI, COZOŞ P. PETRU, EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL, 
SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEȘAN SEBASTIAN, VASU RAUL-FLORIN şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN.   
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 30.08.2018, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesele verbale în forma prezentată.  
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Vă informez că trebuie să nominalizăm un consilier pentru a conduce ședințele de consiliu local 
în următoarele 3 luni, deoarece dl consilier Bungărdean Octavian și-a încetat mandatul.  
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,  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 Vincovici Iulius-Aurelian. Propun să fie președinte dl consilier Ulieșan Sebastian. 
Dacă mai doreşte cineva să facă propuneri ? 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.58/2018. 
Doamnelor, domnilor consilieri astăzi participă la ședința noastră dl Bățagă Veler-director la 
Consiliul Județean Mureș. 
Avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi. 
Ordinea de zi este următoarea: 
1.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local Rîciu, pentru 
perioada septembrie-noiembrie 2018. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
3.Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local şi a  
reprezentantului primarului în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai 
Rîciu", în anul şcolar 2018-2019. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
4.Proiect de hotarare privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei 
Rîciu. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
5.Proiect de hotărâre privind acordarea accesului mijloacelor de transport marfă la rampa de 
descărcare și accesul clienților pentru intrarea în magazin și spațiul pentru evenimente în 
favoarea SC Subtranscon SRL. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
6.Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului compus din Staţie de transfer şi Staţie de 
sortare, edificate pe terenul situat în intravilanul localităţii Pogăceaua şi înscris în C.F. 
nr.50017/Pogăceaua, din domeniul public al comunei Rîciu în domeniul public al Județului 
Mureș, în vederea integrării lor în Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din 
Judeţul Mureş, ca parte integrantă a acestuia. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de completare a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei încheiat între comuna Rîciu și SC 
Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL, aprobat prin HCL 57/2017. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de completare a contractului de 
delegare a serviciului de salubrizare încheiat între comuna Rîciu și SC Servicii Edilitar-
Gospodărești Rîciu SRL, aprobat prin HCL 57/2017, cu anexa obligatorie privind indicatorii tehnici 
corelați cu țintele/obiectivele asumate  la nivel național. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
9.Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractului încheiat cu SC Ecorom SRL Tg. Mureș, 
având ca obiect revizia, reparațiile și punerea în funcțiune a instalațiilor tehnologice, electrice și 
de automatizare pentru Stația de Epurare mecano-biologică din localitatea Rîciu. 
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Inițiator-Primar Ioan Vasu 
10.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea nr. 19  din  24 
februarie 2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrările de Intervenţii şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia, „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN 
COMUNA  RICIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SINMARTINULUI 
KM 0+350 – 7+500”.   
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
11.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.2. 
Dl Ulieșan Sebastian -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
primar. 
Avand in vedere: Ordonanta de urgenta nr.78/2018 din 05.09.2018 prin care se aloca sume din 
impozitul pe venit si din sume defalcate din TVA pe unitati/subdiviziuni  administrativ-teritoriale, 
comunei Rîciu îi revine suma de 171.000 lei.  
Ca urmare bugetul de venituri si cleltuieli pe anul 2018 se va majora cu 171.000  lei: venituri cod 
04.02.01 cu 18.000 lei, 04.02.04 cu 116.000 lei si 11.02.06 cu 37.000; cheltuieli cap.74.06.00 . 
- Ministerul Culturii și Identității Naționale (adresa nr.433/18.07.2018) aloca prin decizie  suma 
de 70.000 lei pentru proiectul „Centenarul Romaniei Moderne – Sarbatoarea satelor din campia 
Transilvaniei.  Lansarea cartii Monografia Satelor din Campia Transilvaniei. Spectacol de folclor 
din Campia Transilvaniei 
Ca urmare bugetul de venituri si cleltuieli pe anul 2018 se va majora cu 70.000  lei: venituri cod 
42.02.51.01 cu 70.000 lei ; cheltuieli cap.67.50.00 . 
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. :   447.000  lei    
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.04. : 1.187.000  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 cheltuielilor 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: 1.072.000 lei     
- Din impozite si taxe locale preconizam a se incasa suma de 1.510.000 lei   
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- Din fonduri europene si guvernamentale, in baza contractelor de finantare incheiate, se 
prevede a se realiza suma de 8.057.000 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 urbanism 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. 
- modernizarea infrastructurii de exploatatie agricola ( DC 142B) 4.109.000 LEI   
Suma totala la partea de venituri este : 12.913.000 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 (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 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 2.992.000 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;  
- Centenarul Romaniei Moderne – Sarbatoarea satelor din campia Transilvaniei.Lansarea cartii 
Monografia Satelor din Campia Transilvaniei. Spectacol de folclor din Campia Transilvaniei 
70.000 lei;   
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- "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 563.000 lei din care se 
platesc: 
-  iluminatul public  76.000 lei; 
-  lucrari de inregistrare sistematica 135.000 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. 
- pt. - schimbare de destinatie centrala termica in gradinita copii, comuna Riciu, jud.Mures – a 
fost prevazuta suma de 50.000 lei.Deoarece gradinita a primit finantare AFIR aceasta suma a 
fost prevazuta la capitolul 65. 
La cap 74" propunem suma de 1.316.000 lei dincare:      
- gestionarea deseurilor si alte cheltuieli de igienizre a mediului  108.000 lei; 
- reproiectarea si punerea in functiune a sistemul de canalizare 379.000 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 suma 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.      
Sinteza bugetului arată astfel:    
De asemenea este necesara  retrimestrializarea unor sume deoarece unele lucrari nu au putut fi 
executate la termenele prevazute 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.59/2018. 
Punctul nr.3.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului Dunca Ioan-secretar. 
Prin Ordinul nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, este reglementată organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumite în continuare unităţi de 
învăţământ, în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, şi se aplică în toate unităţile de învăţământ. 
Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. Consiliul de 
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administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale. 
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format dintr-un număr impar, de 9 
membri. 
Consiliul de administraţie cu structura minimă de 9 membri are următoarea componenţă:  
dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi 
ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului 
de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. 
Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. 
Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 
directorului sau a două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare şi de funcţionare 
a consiliului de administraţie este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului. 
Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: 
a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ; 
b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ; 
c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral; 
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi; 
f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de 
personal nedidactic; 
g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului 
profesoral; 
h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform 
legii; 
 i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; 
 j) aprobă orarul unităţii de învăţământ; 
 k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de 
director; 
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 
Ca urmare a celor mai sus prezentate, vă rugăm să desemnați membrii în consiliul de 
administrație. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.60/2018. 
Punctul nr.4.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului Dunca Ioan-secretar. 
Prin cererea înregistrată la comuna Rîciu sub nr. 2673/31.05.2018 petentul SC Subtranscon SRL 
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solicita cumpararea terenului, aferent constructiei, proprietatea acestora, în suprafata de 752  
mp., situat în loc. Rîciu, nr. 53-55  jud. Mureş,  înscris în C.F. nr. 50187, cu dreptul de preemţiune 
conform art.123, alin. 3,4 din Legea nr.215/2001, către proprietarul imobilului. 
Pe cale de consecinta consideram ca nu mai exista nici un impediment legal pentru vânzarea 
terenului. 
În acest sens, tinând cont de prevederile art. 123 alin.2, 3 si 4 din Legea nr. 215/2001, Legea 
Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmare a 
analizei, propunem: 
- vânzarea cu drept de preemţiune a suprafetei  de teren de  752 mp aflată în proprietatea 
privată a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, către SC Subtranscon 
SRL.                           
Vânzarea acestor terenuri se vor face numai dupa însusirea de catre Consiliul local a Rapoartelor 
de evaluare, în vederea stabilirii pretului de vânzare. 
Precizam ca prin vânzarea acestui teren se aduc venituri suplimentare la bugetul local. 
În urma verificarii documentatiei si a situatiei din teren, s-a stabilit ca terenurile  solicitate spre 
cumparare nu sunt necesare comunei în exercitarea unei activitati directe, nu formeaza 
domeniul public, respectându-se prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, prin înstrainarea lui nefiind 
afectate detalii de sistematizare sau o dezvoltare urbanistic - edilitara ulterioara a zonei unde 
acestea sunt situate, realizându-se în acest caz reîntregirea proprietatii, nu mai face obiectul 
Legii nr.10/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 247/5005, 
facilitându-se astfel o mai buna administrare a acestuia. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.61/2018. 
Punctul nr.5.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
SC Subtranscon SRL a solicitat acordarea accesului gratuit pe acest domeniul privat al comunei 
Rîciu  în considerare a faptului că această zonă este destinată preponderent activității de 
depozitare și servicii. 
La fundamentarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere următoarele aspecte: 
-Necesitatea asigurării pentru cetăţenii comunei a unui supermarket 
-Stabilirea unui program de aprovizionare pentru zonă; 
-Asigurarea premizelor legislative menite să asigure fluidizarea traficului în această zonă 
cunoscută ca fiind aglomerată şi generatoare de activităţi poluante în special prin cantitatea 
mare de emisii de eşapament. 
Având în vedere, existenţa unor probleme generate de nerespectarea normelor privind 
protecţia mediului, precum şi existenţa factorilor de risc cauzaţi de circulaţia, oprirea sau 
staţionarea autovehiculelor în zonele pietonale, este necesară luarea unor măsuri pentru 
împiedicarea acestor nereguli cu care ne confruntăm. Totodată sunt necesare reglementări cu 
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privire la activităţile comerciale şi la administrarea domeniului public și privat. 
Primăria prin compartimentele de specialitate trebuie să asigure: 
- Ordinea şi liniştea publică precum şi paza bunurilor,  
- Circulaţia pe drumurile publice,  
- Disciplina în construcţii şi afişajul stradal,  
- Protecţia mediului, 
 - Activitatea comercială,  
- Alte domenii stabilite prin lege. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? 1 vot Dl Cozoș Petru 
Proiectul este aprobat de  12  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.62/2018. 
Punctul nr.6. Dl Ulieșan Sebastian-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 implementarea, 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 funcționează 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 și au fost 
achiziționate în cadrul proiectului se află în gestionarea directă a societății comerciale 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 a ltele va 
fi delegată în condițiile memorandumurilor de finanțare prevăzute pentru fiecare proiect în 
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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. 
Ținem să vă prezentăm și punctul nostru de vedere cu privire la solicitarea Consililului Județean  
și să susținem faptul că intenționăm să dăm curs solicitării, întrucât predarea investiției către 
Consiliul Județean ar însemna funcționarea proiectului implementat. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl director Bățagă Veler. Ne prezintă marea frământare a județului Mureș  care în urmă cu 10 
ani a beneficiat de o finanțare pentru proiectul de management integrat al deșeurilor. România 
și-a asumat o sarcină importantă față de UE pentru managementul deșeurilor. În județul Mureș 
există un singur depozit la Sighișoara. De aceea s-a alocat suma de 53 mil. euro pentru 
construirea depozitului de la Sînpaul. Avem obligația să ne închidem spațiile neconforme. S-a 
trecut la achiziționarea unor recipienți în vederea colectării selective a deșeurilor, deoarece 
legislația obligă autoritatea publică să colecteze selectiv. Una dintre obligațiile pe care le-au avut 
autoritățile publice a fost aceea să se constituie în ADI. Finanțarea acordată prin proiect se 
referă la toți cetățenii județului. De aceea măsurile au impus împărțirea județului în 7 zone bine 
delimitate. Comuna Rîciu face parte din zona a VII-a, alături de alte localități din zonă cu o 
populație totală de 37600 locuitori care generează 6135 to de deșeuri. De aceea pentru a se 
putea sigura funcționalitatea stației aceasta trebuie să se regăsească în patrimoniul județului. 
Desigur că acolo va trebui să facem investiții pentru că echipamentele s-au uzat.Am preluat 
stațiile de la T-veni, Bălăușeri, Acățari și Reghin. Deseurile din cele 7 zone se vor prelua prin 
aceste stații. Suntem presați de timp deoarece avem termen până la data de 31.12.2018 să 
punem în funcțiune acest proiect asumat. Ministerul Fondurilor Europene este principalul 
cesionar al acestui proiect. Acesta este motivul pentru care mă aflu astăzi aici, să fiți de acord cu 
transferul stației în patrimoniul județului. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.63 
/2018. 
Punctul nr.7.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Având în vedere dosarul depus la ANRSC pentru obținerea licenței clasa 3 pentru activitatile de: 
-precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice 
periculoase din deseurile menajere, cu excepția celor cu regim special pentru gospodariile 
populatiei si agentii economici aflati pe raza Comunei Riciu, 
Analizând adresa nr.606573/06.09 2018 a Autorității Naționale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice, ca răspuns la cererea SC Servicii Edilitar-Gospodărești 
Rîciu SRL, prin care se solicită eliberarea licenței clasa 3 pentru activitatea de precolectare, 
colectare și transport al deșeurilor municipale, în unitatea administrativ teritorială  comuna  
Rîciu,  prin care ne solicită să transmitem actul adițional de completare a contractului de 
delegare încheiat între comuna Rîciu și SC Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL, cu clauză de 
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încetare a valabilității sale pentru activitatea de colectarea separată şi transportul separat al 
deşeurilor comunale la data preluării serviciului de către operatorul desemnat câștigător al 
licitației pentru implementarea SMIDS în județul Mureș, am inițiat prezentu proiect de hotărâre. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.64 
/2018. 
Punctul nr.8.Dl Bungărdean Octavian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar.  
Analizând adresa nr.606573/06.09 2018 a Autorității Naționale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice, ca răspuns la cererea SC Servicii Edilitar-Gospodărești 
Rîciu SRL, prin care se solicită eliberarea licenței clasa 3 pentru activitatea de precolectare, 
colectare și transport al deșeurilor municipale, în unitatea administrativ teritorială  comuna 
Rîciu,  prin care ne solicită să transmitem actul adițional de completare a contractului de 
delegare încheiat între comuna Rîciu și SC Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL, cu indicatorii 
tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național, am inițiat prezentu proiect de 
hotărâre. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr. 65 
/2018. 
Punctul nr.9.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
În comuna Rîciu, furnizarea prestării srviciului de epurare a apelor uzate și de canalizare va fi 
încredințată SC Servicii Edilitar Gospodărești Rîciu SRL, societate la care Consiliul Local este 
acționar unic. Realizarea lucrărilor de revizie, reparații și punerea în funcțiune a instalațiilor 
tehnologice, electrice și de automatizare pentru Stația de Epurare mecano-biologică din 
localitatea Rîciu, au fost încredințate SC Ecorom SRL, în baza unui contract de lucrări prin 
achiziție publică. Din cauza , în principal, a nealocării fondurilor acestea nu au fost finalizate prin 
proiect, acestea fiind sistate. Având în vedere acțiunile în instanță inițiate de către beneficiar ca 
urmare a intrării în insolvență a societății care a realizat lucrarea, acestea au fost reluate pentru 
finalizarea lucrărilor dar și a reviziei utilajelor existente la nivelul stației. 
Caracterul urgent al acestui proiect de hotărâre constă în: 
-actuala stație are nevoie de revizie, reparație și punere în funcțiune pentru ca efluientul să nu 
depășeașcă limitele maxime admise, 
-termenul asumat pentru finalizarea lucrărilor la stație este cu mult depășit; 
-îmbunătățirea performanțelor acesteia; 
-expirarea garanției aferente echipamentelor/utilajelor existente precum și degradarea în timp a 
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lucrărilor (construcții, echipamente, utilaje). 
Este de observat că prin Dispoziția nr.89/18.09.2018 am dispus constituirea unei comisii pentru 
recepția și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții prin care am ținut cont de atribuțiile 
membrilor comisiei. 
In amplul proces de aducere la nivel competitiv al serviciilor de gospodarie comunala si in 
subsidiar a serviciilor de epurare a apelor uzate a localitatilor, legiuitorul a inteles sa ofere un 
cadru legal autoritatilor administratiei publice locale prin adoptarea de acte normative care au 
ca scop facilitarea organizarii si functionarii acestor activitati. 
Documentația tehnică ce însoțește stația de epurare include și un jurnal de operare. Operatorul 
stației va consema în jurnalul de operare toate avarile și defecțiunile, data și ora la care au 
apărut sau au fost observate, cauzele și măsurile de remediere, înlocuirea pieselor de schimb și 
lucrările de întreținere, respectiv toate intervențiile efectuate. Aici se vor mai nota datele 
privind data și cantitățiile de nămol evacuat, data și locul prelevării probelor de apă, etc. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  1-Consilier Conțiu Gheorghe.  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.66 
/2018. 
Punctul nr.10.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
În luna martie 2018 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rîciu a semnat cu Guvernul 
României, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Contractul de finanţare pentru punerea 
în aplicare a Cererii de finanţare privind proiectul “MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN 
COMUNA  RICIU, JUDETUL MURES - DC 142 B (DJ173-VALEA ULIESULUI-VALEA SINMARTINULUI) 
KM 0+350 – 7+500”. 
După semnarea contractului de finanţare beneficiarul, UAT Comuna Riciu, a dispus organizarea 
procedurilor de licitaţie în vederea stabilirii constructorului lucrărilor finanţate prin PNDL. La 
data stabilită pentru licitaţie s-a constatat faptul că nicio societate nu a depus ofertă admisibilă, 
situaţie repetată şi la a doua postare pe SICAP.  
Beneficiarul, împreună cu Proiectantul, au analizat situaţia şi au constatat ca şi posibilă cauză de 
neprezentare la licitaţie suma estimată pentru realizarea investiţiei, luând în considerare 
următoarele:  
-  Majorarea manoperei prin creşterea salariului minim pe economie cu 31 % (1450 lei în anul 
2017 faţă de 1900 lei în anul 2018);  
- Majorarea preţului la combustibili cu cca 15%  faţă de anul 2017 (4.83 lei în anul 2017 faţă de 
5.5 - 6 lei în anul 2018); 
- Majorarea preţului la bitum cu cca 30% faţă de anul 2017 (1400/to lei în anul 2017 faţă de 
1800 - 2000 lei/to în anul 2018 ); 
- Lipsa surselor de balast de calitate pe raza judeţului Mureş datorită cantităţilor uriaşe pe care 
le folosesc constructorii lucrărilor de la autostradă, ceea ce a facut ca preţul transportului 
balastului de la surse din afara judeţului să fie mai mare decât preţul balastului transportat (18 
lei mc transportat în anul 2017 faţă de 25 - 30 lei/ mc transportat în anul 2018). 
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Toate aceste majorări au un impact foarte mare asupra preţului, reprezentând materiale de 
bază în realizarea lucrărilor din proiect sau cu implicaţii directe asupra preţului materialelor de 
bază.  
Suplimentarea valorii lucrării rezultă şi din Proiectul Tehnic realizat pentru lucrare, care impune 
o suplimentare a valorii lucrărilor, dar şi modificarea unor indicatori tehnici ai investiţiei. În 
proiectul tehnic s-a adoptat modificarea soluţiei tehnice pentru realizarea părţii carosabile, 
soluţie constând în utilizarea pentru stratul de uzură - a materialului tip Bapc (beton asfaltic cu 
pietriş concasat) şi pentru stratul de legătură - materialul tip Badps (beton asfaltic deschis cu 
pietriş sortat). Ambele sunt materiale cu un impact financiar mai redus, fiind realizate din 
materiale locale, normativul permiţând utilizarea acestui tip de mixtură la drumuri de clasa 
tehnică V, soluţie tehnică, de altfel, propusă şi în cadrul Expertizei Tehnice elaborate pentru 
lucrare. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?    
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.67 
/2018. 
II: Diverse 

Preşedintele de şedinţă, consilier-Ulieșan Sebastian. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Dacă nu mai doreşte cineva să ia cuvântul, 
Dl secretar-Vă informez că am stabilit zilele în care se vor derula proiectele finanțate de către 
MCIN și anume, Dezvelirea busturilor va avea loc pe data de 27 octombrie 2018 iar lansarea 
monografiei pe data de 16 noiembrie 2018 la Palatul Culturii din Tg.Mureș. 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim.  
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar, 
Ulieșan Sebastian                                                                                     DUNCA IOAN   
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