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P R O C E S

V E R B A L

Încheiat astăzi 11 februarie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Rîciu
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu
nr. 22 din 07.02.2011, cu respectarea prevederilor legale.
Lucrările şedinţei sunt deschise de către domnul Dunca Ioan scretarul Consiliului Local
care constată faptul că din totalul de 13 consilieri care compun Consiliul Local sunt prezenţi 13;
Bucur Iacob, Chertes Ioan, Cioloboc Ioan, Cozoş A Petru, Cozoş P Petru, Gorea Ioan, Manoilă
Ioan, Morariu Leontina, Sălăgean Iuonel, Ulieşan
Ioan, Vasu Raul Florin Velcherean Rodica şi
Vincovici Iulius-Aurelian, astfel că şedinţa este legal constituită.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Ulieşan Ioan, preşedintele de şedinţă.
Domnul Ulieşan Ioan supune atenţiei domnilor consilieri ordinea de zi şi propune modificarea
acesteia prin scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului
local din venituri proprii-piaţă şi păşune şi includerea a 4 proiecte de hotărâre, ordinea de zi fiind
următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2011.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
2.Proiect de hotărâre privind închiderea exerciţiului bugetar pe anul 2010.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului şi Procesului verbal cu rezultatele
inventarierii anuale la finele anului 2010 a bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi
privat al comunei Rîciu .
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local, pentru
repartizarea orelor de muncă, care urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social.
Iniţiator-Chertes Ioan , Viceprimar al Comunei Rîciu
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază pe anul 2011.
Iniţiator-Chertes Ioan , Viceprimar al Comunei Rîciu
6. Proiect de hotărîre privind nominalizarea reprezentanţilor primarului şi ai consiliului
local
în CA al Gimnaziului de stat Gh. Şincai Rîciu.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
7.Proiect de hotărâre privind actualizarea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce
s-ar putea obtine de cetateni in anul 2011 si a fi luate in calcul la ajutorul social prevazut de
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
Iniţiator-Chertes Ioan , Viceprimar al Comunei Rîciu
8.Privind înfiinţarea compartimentului de asistenţă socială şi acreditarea serviciului
social de informare şi consiliere a cetăţenilor din cadrul compartimentului de asistenţă socială
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind adoptată cu unanimitate
de voturi.
Domnul Ulieşan Ioan propune ca înainte de discutarea proiectelor de hotărâre de pe
ordinea de zi să fie supus atenţiei colegilor consilieri procesul verbal al şedinţei ordinare din data de

31 ianuarie 2011. Întrucât nu sunt obiecţii sau modificări este supus la vot fiind aprobat cu
unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului local pe anul 2011. Domnul secretar prezintă Expunerea de motive, iar d-na referent de
specialitate face precizările necesare cu privire la constituirea bugetului pe anul 2011. Toate
comisiile de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se adoptă
proiectul de hotărâre în unanimitate, devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.9/2011 .
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind închiderea exerciţiului
bugetar pe anul 2010. Domnul secretar prezintă Expunerea de motive. Comisiile de specialitate
avizează favorabil proiectul de hotărâre prezentat.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre acesta fiind adoptat cu 13
voturi pentru, devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.10/2011 .
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului şi
Procesului verbal cu rezultatele inventarierii anuale la finele anului 2010 a bunurilor mobile şi
imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Rîciu .
Domnul secretar prezintă Expunerea de motive. Comisiile de specialitate avizează
favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
adoptat cu 13 voturi devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2011.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de
lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă, care urmează a fi executate de
beneficiarii de ajutor social. Domnul secretar prezintă Expunerea de motive. Iniţiatorul acestei
acţiuni, domnul viceprimar Chertes Ioan, prezintă Consiliului local planul de acţiuni şi de lucrări de
interes local.Toate comisiile de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Fiind
supus la vot proiectul de hotărâre este adoptat cu 13 voturi devenind Hotărârea Consiliului Local
nr. 12/2011 .
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea planului
de pază pe anul 2011. Domnul secretar prezintă Expunerea de motive.Comisiile de specialitate sunt
de acord cu proiectul de hotărâre prezentat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre prezentat, acesta fiind adoptat cu 13 voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.
13/2011.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărîre privind nominalizarea
reprezentanţilor primarului şi ai consiliului local în CA al Gimnaziului de stat Gh. Şincai Rîciu.
Domnul secretar prezintă Expunerea de motive. Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul
de hotărâre prezentat. Domnul Ulieşan supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
13 voturi pentru, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 14 / 2011.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind actualizarea limitelor
minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine de cetateni in anul 2011 si a fi luate in
calcul la ajutorul social prevazut de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
Domnul secretar prezintă Expunerea de motive. Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul
de hotărâre. Domnul Ulieşan supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu 13 voturi
pentru, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 2011.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi cel cu nr. 8, Proiect de hotărâre privind
înfiinţarea compartimentului de asistenţă socială şi acreditarea serviciului social de informare şi
consiliere a cetăţenilor din cadrul compartimentului de asistenţă socială.
Domnul secretar prezintă Expunerea de motive. Toate comisiile de specialitate avizează
favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Domnul Ulieşan supune la vot proiectul de hotărâre,
acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 16 / 2011.
Întrucât nu mai sunt alte probleme pe ordinea de zi domnul Ulieşan Ioan declară închise lucrările
şedinţei .
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Preşedinte de şedinţă,
ULIEŞAN IOAN

Secretar,
DUNCA IOAN

