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Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 29.11.2018 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.181 din 21.11.2018, 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 29.11.2018 
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, CHERTES IOAN, CONȚIU 
GHEORGHE, EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL, SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEȘAN SEBASTIAN şi 
VINCOVICI IULIUS-AURELIAN.  Lipsesc consilierii COZOŞ IOAN-ANDREI, COZOŞ P. PETRU și VASU 
RAUL-FLORIN. 
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 de10.10.2018, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesele verbale în forma prezentată.  
Cine este pentru?   10 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi. 
Ordinea de zi este următoarea: 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al „Planului 

Urbanistic General“ pentru  cele 15 localităţi componente ale comunei Rîciu. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
3. Proiect de hotarâre privind retragerea dreptului de folosință a terenului atribuit în baza Legii 

nr.15/2003. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita dlui  Deteșan Ioan-Vlăduț a 

terenului inscris in C.F. nr. 50147  nr. Cadastral 50147,  intravilan in suprafata de 300 mp  
pentru construirea unei locuinte in baza Legii nr. 15/2003. 

Inițiator-Primar Ioan Vasu 
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafețe de teren din domeniul privat al comunei 

Rîciu. 



Inițiator-Primar Ioan Vasu 
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 662 din 10.03.2005 

încheiat între comuna Rîciu şi dr. Marc Minadona, medic specialist medicină de familie la 
„Cabinet Medical Individual Dr. Marc Minadona” peste vârsta legală de pensionare, până la 
data de 31 decembrie 2019. 

Inițiator-Primar Ioan Vasu 
7. Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele 

fizice şi juridice din comuna Rîciu în anul 2019. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
8. Proiect de hotarâre privind aprobarea contractului de delegare a  gestiunii serviciilor pentru 

activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice, respectiv activitatea de 
curațare și transportul zăpezii  și menținerea în funcțiune a căilor de circulație pe timp de 
polei sau de îngheț din cadrul serviciului de salubrizare a comunei Rîciu, respectiv atribuirea 
directă a contractului de delegare a gestiunii activităților către SC Servicii Edilitare-
Gospodărești Rîciu SRL. 

Inițiator-Primar Ioan Vasu 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor la seviciile publice de canalizare și epurare a 

apelor uzate practicate în comuna Rîciu. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 

Rîciu nr. 61 din  28 septembrie  2018 privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul 
privat al comunei Rîciu. 

Inițiator-Primar Ioan Vasu 
11. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 

2018“ pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna 
Rîciu. 

Inițiator-Primar Ioan Vasu 
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenelor      meteorologice specifice  sezonului rece 2018-2019. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
13.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Cine este pentru?   10 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. 
Dl Ulieșan Sebastian -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul doamnei 
contabile.  
Prin  HCJ nr.134/22.11.2018, Consiliul Judetean Mures, a aprobat suplimentarea sumelor 
repartizate in anul 2018 pentru echilibrarea bugetelor  locale  ale unitatilor administrativ-
teritoriale  din  judetul Mures. Pentru comuna Riciu a fost aprobata suma de  9.091 lei.Ca 
urmare bugetul Comunei  Riciu se va majora  cu aceasta suma. 
Analizand structura veniturilor si a cheltuielilor precum si platile necesare a se efectua in anul 
2018  propun urmatoarele modificari, in interiorul capitolelor, fara a se modifica totalurile, in 
vederea rectificarii bugetului propriu al UAT COMUNA RICIU:  
La partea de venituri:       
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.:1.196.000  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 lei  
-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   
-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 : 12.922.000 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 1.746.000 lei: 
- cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor 852.000 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) 694.000 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 cheltui 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;   
- "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 sociali 429.000; 
-  ajutoarele de încalzire 25.000 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.      
  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 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.      
Suma totala la partea de cheltuieli este : 13.762.000 lei 
VENITURI TOTALE 12.922.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.240.000 lei                                                                  
-  sectiunea dezvoltare   8.682.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE 13.762.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.240.000 lei  
                                                                     -  sectiunea dezvoltare  9.522.000 lei   
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 840.000 lei din care: -  sectiunea functionare 0  lei                                                                       
-  sectiunea dezvoltare  -840.000 lei 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  10  din cei  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.69/2018. 



Punctul nr.2.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului Dunca Ioan-secretar. 
Conform LEGII nr. 303 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul; 
Art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 
46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 131/2013, 
se modifică după cum urmează: 
"Art. II. - Termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate şi aprobate până 
în anul 2003 poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai 
târziu de 30 decembrie 2018." 
Planul Urbanistic General are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare 
şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru 
realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrative teritorială are 
obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe Planul Urbanistic General, care se actualizează 
periodic la cel mult 10 ani. 
Ținând cont de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene; 
Propun Prelungirea termenului de valabilitate al Planulului Urbanistic General al Comunei Rîciu 
până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, şi anume până la data de 
31.12.2019. 
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.70/2018. 
Punctul nr.3.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului Dunca Ioan-secretar. 
Având la bază prevederile art.6, alin (1) şi (2) din Legea nr.15/2003, privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală: “Art.6 (1) Beneficiarul terenului 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construcţia 
locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se 
retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.”;  
Având în vedere contractul de atribuire în folosinţă gratuită de teren intravilan conform Legii 
nr.15/2003 înregistrat sub nr. 1366 din   1 iunie  2005, prin care terenul intravilan înscris în CF 
nr. 50147 Rîciu este predat domnului Flanja Aurel;  
Luând act de cererea dlui Flanja Aurel  de renunțare la această suprafață atribuită în folosinţă 
gratuită a terenurilor intravilane conform Legii nr.15/2003;  
Ţinând cont de verificările dispuse de comisia de repartizare a terenurilor în folosinţă gratuită, 



constatăm că deşi beneficiarul nu a început executarea lucrărilor în termen de un an, iar  în  
prezent nu deţine documente şi nici nu a prezentat un interes pentru continuarea şi finalizarea 
construcţiei şi prin urmare Consiliul Local are posibilitatea de a retrage dreptul de folosinţă 
gratuită acordat în temeiul Legii nr.15/2003.  
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.71/2018. 
Punctul nr.4.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Avand in vedere  prevederile  art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 din Legea nr. 15 din 9 
ianuarie 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;      
In conformitate cu prevederile  art. 5 din Hotararea nr. 896 din 29 iulie 2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală;   
In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), litera c) si  litera d) si alin.(6), litera a), 
punct 5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
In vederea sprijinirii tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, dl Deteșan 
Ioan Vladuț a depus o cerere pentru aprobarea suprafeței de 300 mp pentru construirea unei 
locuințe. Potrivit procesului verbal incheiat de comisie această suprafață ar putea fi acordată ca 
urmare a retragerii dreptului acordat numitului Flanja Aurel deoarece nu a început executarea 
lucrărilor în termen de un an, iar  în prezent nu deţine documente şi nici nu a prezentat un 
interes pentru continuarea şi finalizarea construcţiei şi prin urmare Consiliul Local are 
posibilitatea de a retrage dreptul de folosinţă gratuită acordat în temeiul Legii nr.15/2003. Iar dl 
Deteșan se încadrează în prevederile leagle. 
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.72/2018. 
Punctul nr.5. Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
Analizând:  
Cererea dnei Gârbu Eleonora nr. 4363/12.10.2018 prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 
117,43 mp  reprezentând suprafața construită, respectiv suprafața de 2 m lățime pentru acces 
lateral dreapta și în spatele suprafaței construite, suprafețe situate în satul Rîciu, 
Cererea Consumcoop Rîciu nr. 4554/26.10.2018 prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 154 
mp  teren aferent construcțiilor C 2, respectiv suprafața de 259 mp, teren aferent construcțiilor 



C 4, suprafețe situate  în satul Rîciu, 
Cererea dlui Călbază Marcel nr. 4578/29.10.2018 prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 70 
mp  reprezentând suprafața construită, suprafață situată în satul Rîciu, 
Vă rog să analizați situația și să constatați dacă suprafața de teren solicitată de Consumcoop 
poate fi vândută. Considerăm că putem să acordăm drept de servitute, dar să nu vindem 
suprafața de teren solicitată, iar în ceea ce privește cererea dnei Gârbu, suprafața de 2 m lățime 
pentru acces lateral și spate iarăși nu poate fi pusă în discuție întrucât are spațiu de trecere. 
Terenurile care fac obiectul acestori solicitări au următoarele caracteristici: 
Au fost înscrise in cartea funciară  Rîciu. 
Nu sunt ipotecate şi nu au alte interdicţii de înstrăinare. Amplasamentele studiate nu fac 
obiectul vreunei revendicări formulate în baza Legii nr.10/2001, privind regimul juridic  al unor 
immobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 
Se hotărăște să se modifice proiectul de hotărâre în sensul eliminării art. 2 respectiv vânzarea 
suprafeței de teren către SC Consumcoop Riciu.  
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.73 
/2018. 
Punctul nr.6.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 884 din 3 iunie 2004 privind concesionarea unor spaţii cu 
destinaţia de cabinete medicale, bunurile imobile sau părţile acestora în care funcţionează 
cabinetele medicale înfiinţate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea 
şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare, au trecut din 
proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale în proprietatea privată a 
statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. 
Începând cu data de 10 Martie 2005 medicii de familie şi stomatologi  care îşi desfăşurau 
activitatea în aceste spaţii au încheiat contracte de concesiune cu Consiliul Local al comunei 
Riciu. 
Durata concesiunii este prevazută in aceste contracte. 
Durata concesiunii poate fi prelungita până la vârsta legală de pensionare dar nu mai mult de 
49 de ani. Potrivit art. 4 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 concesionarea spaţiilor 
se face în schimbul unei redevenţe anuale, plătită de concesionar. 
Doamna dr. Marc Minadona, medic specialist în medicina de familie la “Cabinet Medical 
Individual Dr. Marc Minadona”,  solicită prelungirea concesiunii spaţiului situat în comuna Rîciu 
str. Gheorghe Şincai nr. 50, judet Mureş, pâna la data de 31.12.2019. 
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.74 
/2018. 
Punctul nr.7.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 



cuvantul doamnei contabile.  
Impozitele şi taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităţilor 
administrativ teritoriale şi au ca surse: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, 
impozitul pe mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 
autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe 
spectacole, taxe speciale, alte taxe locale, taxele judiciare de timbru si taxele extrajudiciare de 
timbru. Art.491alin.(1)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, precizează ca in cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o 
anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective 
se indexează anual, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal 
anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Sumele indexate conform 
alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. ” Întrucât 
cuantumul taxelor speciale şi ale altor taxe locale nu sunt stabilite prin Codul fiscal, cu excepţia 
taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă şi a taxei pentru eliberarea 
de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri nu intră sub 
incidenţa indexării, urmand ca acestea sa fie aprobate prin hotărârea anuală a consiliului local 
de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile art. 489 alin.(1) şi (2) din Legea 
nr.227/2015, actualizată. În ceea ce priveşte taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 
prevăzute de lege, nivelurile acestora se ajustează şi se actualizează pentru a reflecta rata 
inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, potrivit art. 494 alin.(11) din Legea 
nr.227/2015 actualizată, respectiv prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei, potrivit art. 50 alin.(1) din O.U.G. nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare. Precizam ca nivelurile 
impozitelor pe mijloacele de transport cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 
tone/combinaţiilor de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) au fost 
actualizate prin O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal. Acestea se actualizeaza anual prin transpunerea Directivei 1999/62/CE de aplicare a 
taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea 
impozitului pentru vehiculele de transport de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 
12 tone, conform ratei de schimb a monedei euro (1 euro = ……… lei), astfel cum a fost publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2017(C331/04).  
Intră sub incidenţa indexării şi amenzile care constituie venit la bugetul local, prevăzute la art. 
493 alin.(3) şi (4) din Legea nr.227/2015 actualizată. Nivelul ratei inflației comunicat pe site-ul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este 1,3%, iar pe site-ul Ministerului 
Finanțelor Publice, se precizează că ” pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente 
anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 1,34%”. În conformitate cu prevederile 
punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare ”rotunjirea este o operaţiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel 
de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin 
majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. Reguli de rotunjire: (i) 
rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie; (ii) 
nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale; (iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale; (iv) în cazul 



majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform 
art. 489 din Codul fiscal”. În condițiile prevederilor legale sus menționate, indexarea impozitelor 
și taxelor locale cu rata inflației de 1,34% s-a realizat, după cum urmează: - În conformitate cu 
prevederile punctului 11 litera n) subpunct(ii), nu s-au aplicat rotunjiri pentru sumele aferente 
impozitului pe clădiri –persoane fizice, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de 
transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxei pentru afișaj în 
scop de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 
administrativa (sumele indexate folosesc pentru calculele intermediare); - În conformitate cu 
prevederile punctului 11 litera n) subpunct(i), s-au aplicat rotunjiri pentru sumele aferente taxei 
pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, taxei pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă, taxei pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv 
pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, taxei pentru 
eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 
deţinute de consiliile locale, taxei pentru eliberarea vizarea anuala a autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica, taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe 
cale administrativa, precum și amenzilor. Precizăm faptul că, la sfârșitul anului, se va iniția un 
nou proiect de hotărâre prin care se vor stabili impozitele și taxele locale (cuantum, modalitate 
de calcul, facilități), urmând ca la stabilirea cuantumului acestora, să se țină cont de această 
indexare. De asemenea, reamintim că indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației 
este o obligație legală a autorității deliberative. 
Consilier Conțiu Gheorghe propune o creștere a împozitelor la terenuri și clădiri cu 10 %, 
procent care se aprobă de către ceilalți consilieri locali. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   8 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? 2 voturi, Consilierii Vincovici Iulius-Aurelian și Florea Dorel. 
Proiectul este aprobat de  8  din cei  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr. 75 
/2018. 
Punctul nr.8.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 101/2006, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, privind serviciul de salubrizare a localitatilor si art. 8 din Legea nr. 51/2006, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind serviciile comunitare de utilitati 
publice ‘’Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva, in conditiile legii, in 
tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea si functionarea serviciilor de utilitati 
publice, precum si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea si 
exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale care 
compun sistemele de utilitati publice.’’ 
Având în vedere prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare 
de utilităţi publice 
Art.1 (4) Serviciile de utilităţi publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general şi 
au următoarele particularităţi: 
    a) au caracter economico-social; 
    b) răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică; 
    c) au caracter tehnico-edilitar; 
         ……………………………………………………………………………………. 



     h) sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice locale; 
Art.29 (6) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în forma scrisă, prin care 
unităţile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar 
atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care 
acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta integral un serviciu 
de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, inclusiv dreptul şi 
obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz. 
  (8) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice 
sunt: 
    a) licitaţie publică deschisă - procedura la care orice operator licenţiat interesat are dreptul de 
a depune oferta; 
    b) negocierea directă - procedura prin care unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în 
numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, negociază clauzele 
contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi interesaţi. Prevederile 
LEGII nr. 101 din 25 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) serviciului de salubrizare a 
localităţilor*) 
Art.13. (1)  Raporturile juridice dintre autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti sau dintre asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară şi operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin: 
    a) hotărâri privind darea în administrare a serviciului, adoptate de autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti, în cazul gestiunii directe; 
    b) hotărâri privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, 
adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor 
municipiului Bucureşti ori, după caz, de adunările generale ale asociaţiilor, în cazul gestiunii 
delegate. 
Având în vedere Ordinul ANRSC nr.485/18.10.2018 privind eliberarea licențelor clasa 3 societății 
comerciale Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL, nr.4447/18.10.2018, pentru activitatea de 
măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice și nr.4448/18.10.2018, pentru activitatea 
de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 
timp de polei sau îngheț, consider că Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de 
oportunitate şi propunem dezbaterea şi aprobarea sa în şedinţa Consiliului Local. 

Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  0  
Proiectul este aprobat de  10  din cei  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.76 
/2018. 
Punctul nr.9.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
Având în vedere, prevederile din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, nr.51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: unde se precizează că“Autorităţile 
administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte 
înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în 



ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor 
proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de 
utilităţi publice.”; art.8 alin.(3) lit.k) "În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în 
sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale 
asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în 
legătură cu: k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în 
condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi 
aprobate de autorităţile de reglementare competente." - prevederile art.35 alin.(5) şi art.36 
alin.(6) din Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare, nr. 241/2006, republicată (R2): 
art.35 alin.(5) "Preţurile şi tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
se stabilesc, se ajustează şi se modifică pe baza fişelor de fundamentare pe elemente de 
cheltuieli întocmite conform normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate prin 
ordin al preşedintelui acesteia." art.36 alin.(6) " La fundamentarea preţurilor şi tarifelor, 
operatorii pot să solicite o cotă corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a 
sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. Nivelul acestei cote se stabileşte de către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul A.N.R.S.C." -prevederile art.45 alin.(1) din 
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: „ În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare 
şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate”. 
Tarif pentru populație și restul utilizatorilor  lei/mc (fără TVA)-la preț de 3,56 lei și va intra în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2019. 
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.77 
/2018. 
Punctul nr.10.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
Potrivit prevederilor Codului civil “proprietarul al cărui loc este înfundat, adică nu are ieşire la 
calea publică, poate reclama o trecere pe terenul vecinului său pentru a-şi putea folosi propriul 
fond, având îndatorirea de a-l despăgubi pentru pagubele ce i le-ar cauza.” Trecerea trebuie 
regulat făcută pe partea ce ar scurta calea proprietarului fondului închis, respectiv pe calea cea 
mai scurtă de ieşire la drumul public şi prin locul ce ar pricinui cea mai mică pagubă. 
Prin aplicarea prevederilor legale invocate mai sus, proprietarul fondului aservit, în speţă 
comuna Rîciu, este îndreptăţit la echivalentul lipsei de folosinţă a terenului utilizat pentru 
trecere, stabilită în raport cu valoarea lui de circulaţie, dar fiind vorba de un drum nu va solicita 
un anumit preț de la petent. 
Stingerea dreptului de servitute instituit asupra unui teren se face în condiţiile prevăzute de 
Codul civil. Deci suprafața solicitată pentru vânzare în vederea construirii unei terase după 
părearea mea nu poate fi pusă în discuție. Având în vedere faptul că parcarea primăriei este tot 
timpul aglomerată, dorim să amenajăm acolo o parcare pentru a fluidiza traficul și a nu mai 
avea mașini parcate în zona cu parcarea interzisă. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 



Cine este pentru?   7 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?   3 voturi: S-au abținut consilierii Vincovici Iulius-Aurelian, Bordeianu Minerva și 
Sălăgean Iuonel. 
Proiectul este aprobat de  7 din cei  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.78 
/2018. 
Punctul nr.11.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Consiliul local Rîciu a desfăşurat începând cu anul  2000 acţiunea „Pomul de Crăciun“, acţiune 
ce constă în oferirea de pachete cu cadouri constând în dulciuri şi fructe, copiilor care învaţă la 
şcolile gimnaziale, atât la nivel preşcolar cât şi la nivel şcolar-clasele 0-VIII cu ocazia Sărbătorilor 
de iarnă. 
În contextul succesului de care s-a bucurat actiunea desfăşurată de Consiliul Local Rîciu în anii 
anteriori, şi ca urmare a identificării nevoilor copiilor ce învaţă în comuna Rîciu considerăm 
oportun ca preşcolarii şi scolarii din comună să beneficieze, în continuare, de susţinere din 
partea autorităţii locale.  
Având în vedere, cele menţionate, propunem desfăşurarea acţiunii „Pomul de Crăciun 2018“ 
respectiv achiziţionarea de dulciuri şi fructe pentru un număr de 428 copiii de vârstă preşcolară 
şi şi preuniversitară din localităţile Rîciu, Sînmartin, Ulieş, Nima Rîciului şi Coasta Mare.  
Procedura de achiziţie se va desfăşura conform prevederilor legale şi estimăm ca fiind necesară 
alocarea sumei de 8.560  inclusiv  TVA pentru o bună desfăşurare a acţiunii Pomul de Crăciun 
2018, respectiv achiziţionarea produselor ce vor fi oferite copiilor cât şi  pentru celelalte 
cheltuieli conexe. La aceasta se adauga şi cei 120 de elevi care vor participa la Festivalul de 
Colinde de la Sinmartin. Valoarea totală fiind de 11.000 lei. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl consilier Conțiu Gheorghe, propune alocarea sumei de 25 lei/elev. Această propunere se 
supune la vot și nu primește sustinerea celorlalți consilieri. 
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.79 
/2018. 
Punctul nr.12.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului viceprimar. 
În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului de  
iarnă, se vor executa următoarele acţiuni şi dispune următoarele  măsuri specifice: 
1. Întocmirea planului de măsuri şi acţiuni pentru sezonul rece 2018-2019 al CLSU şi aprobarea 
acestuia în cadrul unei şedinţe ordinare. 
2. Analiza şi prezentarea stadiului pregătirii pentru sezonul rece, în cadrul unei şedinţe de lucru.  
3. Finalizarea transportului de materiale antiderapante pentru toate drumurile şi străzile din 
comuna Rîciu. 
4. Evaluarea la nivelul a capacităţilor de resurse  tehnice şi umane avute la dispoziţie pentru 
intervenţii la deszăpeziri şi stabilirea măsurilor pentru  menţinerea în stare operativă a  
drumurilor şi străzilor. 
5. Analizarea în cadrul  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, a zonelor preponderent 
dispuse înzăpezirilor din teritoriul administrativ, a concluziilor desprinse în anii anteriori pentru 



înlăturarea efectelor negative cu accent pe cauzele care au determinat unele  disfuncţii, în 
vederea asigurării unor măsuri concrete pentru evitarea  repetării acestora în iarna 2018 –2019, 
materializate în planuri proprii de acţiune şi hotărâri ale consiliului local, în care să fie angrenate 
resursele tehnice şi umane aflate la dispoziţie, inclusiv aportul voluntar al cetăţenilor. 
6. Verificarea mijloacelor de intervenţie şi repararea celor  cu defecţiuni în scopul  asigurării unei 
intervenţii operative.  
7. Verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a  sistemelor de înştiinţare pentru  
asigurarea alarmării în timp util a  C.L.S.U. şi a  populaţiei din comună asupra  eventualităţii  
producerii unor fenomene meteorologice periculoase, pe baza datelor şi  informaţiilor cuprinse 
în prognozele şi avertizările meteorologice transmise de instituţiile de  specialitate. 
8. Verificarea stocurilor de materiale antiderapante şi împrospătarea acestora, în vederea 
asigurării intervenţiei continue. 
Acestea sunt câteva din obiectivele propuse pentru derularea în bune condiţii a activităţii pentru 
sezonul rece 2017-2018. 
Propunem spre dezbatere, Planului  de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor 
meteorologice specifice  sezonului rece 2018-2019. 
Propun alocarea sumei de 25.000 lei pentru acest proiect. 
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.80 
/2018. 
II: Diverse 

Preşedintele de şedinţă, consilier-Ulieșan Sebastian. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Dl secretar. Unii dintre dv. ați fost prezenți în data de 16 noiembrie 2018, la Cinema Arta din 
Tg.Mureș unde a avut loc derularea proiectului "CENTENARUL ROMÂNIEI MODERNE-
SĂRBĂTOAREA SATELOR DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI-LANSAREA CĂRŢII: MONOGRAFIA 
SATELOR  DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI". 
În istoriografia românească nu este până la această dată o monografie istorică a unei unităţi 
geografice distincte din inima României – Câmpia Transilvaniei.  Importanţi istorici români s-au 
ocupat îndeosebi de istoricul altor „ţări” româneşti din Transilvania, cum este cazul Ţării 
Haţegului, al Ţării Făgăraşului (Ţării Oltului), al Ţării Moţilor, al districtelor Năsăudului  şi Cetăţii 
de Piatră (Chioar), al Banatului etc. Considerăm că a fost un eveniment reușit, și asta s-a 
observat și după numărul mare de participanți. Din păcate atunci nu v-am putut oferi câte o 
carte și dorim să o facem acum. Cu ocazia Centenarului mai avem o lansare de carte, eveniment 
pentru care nu am stabilit data. În momentul în care se va stabili această dată vă vom anunța în 
timp util pentru a putea participa la acest eveniment. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim.  
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar, 
Ulieșan Sebastian                                                                                     DUNCA IOAN   

  



 


