ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S
V E R B A L
====================================
Încheiat astăzi 31 1anuarie
2011 cu ocazia şedinţei ordinare a consiliului local.
Consiliul local a fost convocat
conform art.39 din legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală *republicata* prin Dispoziţia nr.2 din 27 ianuarie 2011 pentru
data de 31 ianuarie 2011 ora 13 în localul Primăriei comunei Rîciu. La şedinţă participă 13
consilieri din 13 convocaţi şi anume: Bucur Iacob, Chertes Ioan, Cioloboc Ioan, Cozoş A
Petru, Cozoş P Petru, Dunca Ioan, Gorea Ioan, Manoilă Ioan, Morariu Leontina, Sălăgean
Iuonel, Ulieşan
Ioan, Velcherean Rodica, Vincovici Iulius-Aurelian, iar ca invitaţi participă
următorii: prof. Conţiu Gheorghe-directorul Gimnaziului de stat GH. Şincai Râciu şi Vasu Raul
Florin care urmează să fie validat în funcţia de consilier.
Participă Vasu Ioan primar, Dunca Ioan secretar. Secretarul consiliului local arată că
şedinţa este legal constituită din 13 consilieri convocaţi sunt prezenţi 13.
Întrucât mandatul preşedintelui de şedinţă a expirat, se supune la vot alegerea unui nou
preşedinte care să conducă lucrările şedinţelor de consiliu în următoarele 3 luni. Consilierul
Manoilă Ioan, propune ca preşedinte de şedinţă să fie d-nul Ulieşan Ioan, care este votat în
unanimitate de consilierii prezenţi.
Domnul Ulieşan Ioan-preşedintele de şedinţă mulţumeşte celor prezenţi şi arată că
şedinţa este legal constituită
din 13 consilieri convocaţi
sunt prezenţi 13
şi anunţă
următoarea:
O R D I N E D E ZI:
===================
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.2 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare înregistrat la SC COMPANIA
AQUASERV SA TG.MUREŞ.
2. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2011.
3. Proiect de hotărâre privind invalidarea domnului Dunca Ioan din calitatea de consilier ca
urmare a demisiei şi numirii în funcţia de secretar (funcţie incompatibilă cu calitatea de
consilier) şi validarea următorului consilier de pe lista supleanţilor, propus de Partidul
Democrat-Liberal-Fiala Mures. Depunerea jurământului de credinţă.
4. Proiect de hotărâre privind schimbarea amplasamentului pieţii, din str. Târgului nr. 5, în
păşunea comunală-Continit cu intrare din drumul DJ 173, şi amenajarea acestuia conform
ORDINULUI nr. 45 din 17.05. 2010 pentru aprobarea Normei Sanitar-Veterinare privind
condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării studiului de fezabilitate pentru amenajarea
unui parc dendrologic pe amplasamentul actual al pieţii.
6. Proiect de hotărâre privind contractarea unui împrumut
pe termen lung în sumă de
2.000.000 lei pentru modernizarea străzilor din satul Rîciu şi finalizarea construcţiei la sediul
administrativ.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei necesare obţinerii licenţei de transport public de
persoane pentru Microbuzul Marca Wolkswagen cu nr. de
înmatriculare MS.07.PLG.
proprietatea Primăriei comunei Rîciu.

Se supune la vot ordinea de zi, preşedintele întreabă consilierii dacă doresc să aducă
completări, cum nu se aduc, se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de cei prezenţi cu 13
voturi pentru, nici un vot împotrivă , nici o abţinere.
În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) doamna
Dunca Ioan, arată că procesul
verbal al şedinţei din 29 decembrie 2010 a fost citit nu sunt completări şi se supune
la vot şi e aprobat cu 13 voturi pentru, nici un vot contra , nici o abţinere.
Se trece la primul punct al ordinii de zi şi domnul Vasu Ioan citeşte expunerea de motive
nr. 297/2011 şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.2 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare înregistrat la SC
COMPANIA AQUASERV SA TG.MUREŞ. Secretarul consiliului local Dunca Ioan face precizări cu
privire la obiecţiunile care au fost făcute de către ANRSC prin actul 3441423 MLM/13.12.2010 la
Actul Adiţional nr.1 privin politica tarifară, aprobat în luna decembrie şi se supune la vot şi cu
13 voturi pentru, nici un vot contra, nici o abţinere şi se aduce HOTĂRÂREA Nr.1/2011.
Apoi se trece la punct 2 al ordinii de zi şi domnul Vasu Ioan citeşte referatul nr.
298/2011 şi Proiectul de hotărâre. De asemenea secretarul face precizările necesare cu privire
la modificările care se aduc articolelor din Hotărârea nr. 15 emisă în 20 februarie 2010, privind
impozitul pe clădiri persoane fizice şi persoane juridice. Se supune la vot şi cu 13 voturi
pentru, nici un vot contra, nici o abţinere şi se aduce HOTĂRÂREA Nr.2/2011.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi domnul Manoilă Ioan preşedintele comisiei de
validare dă citire la Referatul cu nr. 299/2011 privind invalidarea domnului Dunca Ioan care
şi-a dat demisia din PD-L ca urmare a numirii în funcţia de secretar şi a numirii unui alt
consilier din lista de supleanţi pentru a fi validat, se citeşte proiectul de hotărâre de
invalidare a domnului consilier Dunca Ioan şi validarea în calitatea de consilier local a
numitului Vasu Raul Florin, se supune la vot şi cu 12 voturi pentru, nici un vot contra, nici o
abţinere se aduce HOTĂRÂREA NR.3/2011.
În continuare domnul secretar Dunca Ioan dă citire la Jurământul de credinţă şi domnul
Vasu Raul Florin A SPUS „JUR” şi cu mâna pe CONSTITUŢIA ROMÂNIEI a semnat jurământul în
2 exemplare din care un exemplar a fost înmânat consilierului.
În continuare s-a dat citire la proiectul de hotărâre privind cuprinderea susnumitului în
comisia de specialitate –Comisia Juridică şi de Disciplină, Protecţia Mediului şi Turism- se
supune la vot şi cu 13 voturi pentru, nici un vot contra, nici o abţinere se aduce
HOTĂRÂREA NR. 3/2011.
Punctul nr 4 al ordinii de zi începe cu citirea de către domnul Vasu Ioan al referatului nr.
300/2011 şi a proiectului de hotărâre privind schimbarea amplasamentului pieţii, din str.
Târgului nr. 5, în păşunea comunală-Continit cu intrare din drumul DJ 173, şi amenajarea
acestuia conform ORDINULUI nr. 45 din 17.05. 2010 pentru aprobarea Normei SanitarVeterinare privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii.
Primarul face referiri la necesitatea schimbării amplasamentului tinând cont de planul urbanistic
al localităţii, se supune la vot şi cu 13 voturi pentru, nici un vot contra, nici o abţinere şi se
aduce HOTĂRÂREA Nr.4/2011.
În continuare se prezintă punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind aprobarea executării studiului
de fezabilitate şi efectuării unui proiect pentru amenajarea unui parc pe amplasamentul actual
al pieţii. D-nul Vasu Ioan citeşte referatul cu nr 301/2011 şi proiectul de hotărâre venind şi cu
argumentele necesare, privind faptul că pe raza UAT Rîciu nu avem amenajate spaţii verzi sau
parcuri. Se supune la vot şi cu 13 voturi pentru, nici un vot contra, nici o abţinere şi se aduce
HOTĂRÂREA Nr.5/2011.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi citindu-se expunerea de motive nr.302/2011 şi
proiectul de hotărâre prin care d-l primar face referire la necesitatea contractării unei finanţări
bancare rambursabile pe termen lung în sumă de 2.000.000 lei pentru cofinanţarea proiectelor
de investiţii privind modernizarea străzilor din satul Rîciu şi finalizarea construcţiei la sediul
administrativ. Proiectul de hotărâre se supune la vot şi cu 13 voturi pentru, nici un vot contra,
nici o abţinere şi se aduce HOTĂRÂREA Nr.6/2011.

Se prezintă referatul nr.303/2010 şi proiectul de hotărâre privind aprobarea sumei necesare
obţinerii licenţei de transport public de persoane pentru Microbuzul Marca Wolkswagen cu nr. de
înmatriculare MS.07.PLG. proprietatea Primăriei comunei Rîciu. Faptul că în conformitate cu
reglementările legale în vigoare este nevoie de licenţă pentru efectuarea transportului public de
persoane se impune să se facă demersurile necesare. Proiectul de hotărâre se supune la vot şi
cu 13 voturi pentru, nici un vot contra, nici o abţinere şi se aduce HOTĂRÂREA Nr.7/2011.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, prin prezentarea referatului şi a proiectului de
hotărâre privind completarea comisiei cu noul consilier şi nefiind nici o obiecţie se supune la
vot. Cu 13 voturi pentru se adoptă HOTĂRÂREA CL nr. 8/2011.
În încheiere domnul primar VASU IOAN face o informare verbală asupra stadiului de
execuţie la lucrările privind canalizarea în Rîciu şi a drumurilor comunale, staţia de transfer
deşeuri menajere.
La sfârşitul şedinţei domnul primar Vasu Ioan le doreşte consilierilor ca anul 2011 să le
aducă numai sănătate, prosperitate, noroc şi succes în activitatea de consilier local.
Preşedintele de şedinţă constată că toate materialele de la ordinea de zi au fost epuizate şi
declară închise lucrările şedinţei de consiliu local, mulţumeşte pentru prezenţa la şedinţă a
consilierilor şi invitaţilor.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedinţă,
ULIEŞAN IOAN

Secretar,
DUNCA IOAN

