ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S

V E R B A L

Încheiat astăzi 30 martie 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Rîciu
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia Primarului comunei Rîciu
nr. 332. din 25.03.2011, 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 12;
Bucur Iacob, Chertes Ioan, Cioloboc Ioan, Cozoş A Petru, Cozoş P Petru, Gorea Ioan, Manoilă
Ioan, Sălăgean Iuonel, Ulieşan
Ioan, Vasu Raul Florin, Velcherean Rodica şi Vincovici IuliusAurelian, lipseşte motivat d-na consilier Morariu Leontina, plecată într-o delegaţie la PARLAMENTUL
EUROPEAN, 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:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
3.Proiect de hotărâre privind
aprobarea aderării comunei Sânger la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea taxei privind divorţul prin acordul părţilor.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
5.Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui rezervor cu o capacitate de 9000 de
litri pentru depozitare carburant cu pompă aferentă necesar pentru: Staţia de transfer deşeuri
menajere, Serviciul de salubrizare, Staţia de epurare a apelor uzate.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor al
comunei Rîciu pe anul 2011.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
7. Proiect de hotărîre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
aparatului de specialitate a primarului.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
8. Proiect de hotărâre privind infiinţarea serviciului public de salubrizare.
Iniţiator-Ioan Vasu, Primar al Comunei Rîciu
9.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări,
interpelări)
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
de11 februarie 2011. Întrucât nu sunt obiecţii sau modificări este supus la vot, fiind aprobat cu
unanimitate de voturi de către consilierii prezenţi.
Se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local pe anul 2011. Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive, iar d-na referent

de specialitate face precizările necesare cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2011. S-a alocat
prin HG suma de 261.000 lei. Din suma alocată din TVA pentru salariile cadrelor didactice s-a
retras suma de 8000 lei. 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.17/2011 .
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aderarea comunei
Sânger la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST. Domnul preşedinte 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 12
voturi pentru, devenind astfel Hotărârea Consiliului Local nr.18/2011 .
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre pentru stabilirea taxei privind
divorţul prin acordul soţilor.
Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive. Comisiile de specialitate avizează
favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Se supune la vot proiectul de hotărâre, prin stabilirea
taxei de 500 lei acesta fiind adoptat cu 12 voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2011.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui
rezervor cu o capacitate de 9000 de litri pentru depozitare combustibil. Domnul preşedinte prezintă
Expunerea de motive. Iniţiatorul acestei acţiuni, domnul primar Vasu Ioan, prezintă Consiliului
local locul unde poate fi amplasat rezervorul. Face referiri la cantitatea de combustibil necesară
pantru funcţionarea mijloacelor de transport. În acest fel motorina ar putea fi cumpărată la preţul
de producător. Motorina ar fi preluată de administratorul staţiei de transfer unde vor fi parcate şi
autogunoierele. Preţul unui astfel de rezervor poate ajunge până la suma de 5000 de euro. Toate
comisiile de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Fiind supus la vot
proiectul de hotărâre este adoptat cu 12 voturi devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2011 .
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe anul 2011. Domnul preşedinte prezintă Expunerea de motive.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotărâre prezentat. Domnul primar,
intervine şi face referire la organizarea serviciului de urgenţă, care este dotat cu pompe de apă şi
maşină de stingere a incendiilor. Echipajul Serviciului de Urgenţă a intervenit de foarte multe ori la
stingerea incendiilor de vegetaţie care scăpate de sub control puteau provoca pagube materiale
mari. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, acesta fiind adoptat cu
12 voturi, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2011.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărîre privind completarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului. Domnul
preşedinte, prezintă Expunerea de motive, în care se face referire la necesitatea completării acestui
regulament, pentru a se putea obţine licenţa de transport pentru microbuzul care transportă elevi.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotărâre prezentat. Domnul Ulieşan supune
la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu 12 voturi pentru, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 22 / 2011.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului
public de salubrizare.
Domnul preşedinte, prezintă Expunerea de motive. Comisia de specialitate avizează favorabil
proiectul de hotărâre. Domnul primar intervine şi prezintă stadiul la zi a lucrărilor care se
desfăşoară la staţia de transfer deşeuri menajere şi staţia de epurare a apelor uzate, reiterând
necesitatea infiinţării acestui serviciu. Sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, iar 8
dintre consilieri, în luările de poziţie asupra materialelor prezentate susţin că nu sunt documentate
conform legislaţiei în vigoare. Domnul Ulieşan supune la vot proiectul de hotărâre, care nu
întruneşte numărul de voturi pentru, a deveni Hotărârea Consiliului Local, deoarece au votat pentru
doar 4 consilieri. Se propune discutarea acestui proiect în următoarea şedinţă de consiliu.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi cel cu nr. 9, Probleme curente care se supun
dezbaterii consiliului. D-nul consilier Cozoş Petru, ridică problema grinzilor şi a scândurilor rezultate
în urma lucrărilor de construcţie a localului şcolii din satul Coasta Mare. Din materialele rezultate
se poate face o terasă la spaţiul amenajat în sat pentru oficierea înmormântărilor.

De asemenea se mai aduce în discuţie o problemă despre care se credea că este
rezolvată, şi anume fosta groapă de gunoi a satului, la care trebuie intervenit în sensul că au
apărut la suprafaţă deşeuri. A fost însărcinat viceprimarul comunei să rezolve această problemă
prin acoperirea cu pământ.
D-l consilier Ulieşan Ioan, aduce în discuţie problema podeţelor de la intrarea în curţile
gospodarilor din satul Sânmărtinul de Câmpie unde se lucrează la asfaltarea stăzilor. Viceprimarul
comunei a fost însărcinat cu inventarierea numărului de podeţe şi prezentarea situaţiei firmei care
se ocupă de lucrările de asfaltare.
D-na consilier Vecherean Rodica, solicită să se aducă un transport de balast pe strada
Liliacului, deoarece pe stada respectivă au apărut în ultima perioadă mai multe gropi.
D-l consilier Bucur Iacob, spune că în cadrul lucrărilor de asfaltare a străzii Bisericii, nu
s-a prevăzut un podeţ care este necesar pentru a se asigura o circulaţie mai bună în zonă.
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

