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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 29 octombrie 2018 

 

privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru  anul şcolar 
2019-2020, de pe raza comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30 ianuarie 2019, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr……………….. din  …………………, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) 
din Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind administratia publica locala si ale 
art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând:  
Expunerea de motive nr. ………………..  din data de ………………., a primarului comunei Râciu;  
Adresa  Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 1027/29.10.2018, prin care se solicită  
transmiterea proiectului de hotărâre a consiliului local privind structura rețelei școlare de pe raza 
de activitate pentru unitățile de învățământ preuniversitar din UAT Râciu pentru anul școlar 2019-
2020; 
Raportul comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 24 lit.a) din Metodologia privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare  pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 
efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi  în unităţile de învăţământ particular, precum şi 
emiterea avizului conform în vederea  organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru anul şcolar 2019-2020, aprobat prin Ordinul MEN nr. 5235 din 2 octombrie 2018, 
Prevederile OUG nr. 75/2005 (*actualizată*) privind asigurarea calităţii educaţiei,  
Prevederile HG nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea 
costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin 
bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar; 
Prevederile Legii nr. 500/2002 (*actualizată*) privind finanţele publice; 
Prevederile Hotărârii nr. 136 din 2 martie 2016 (*actualizată*) privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de 
bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului 
standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu 
particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal 
acreditat, particular şi confesional; 



În temeiul prevederilor art. 36 alin. alin. (1), alin.(2) lit. a), alin.(6) lit.a) pct.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 (**republicată**)(*actualizată*), 
În baza prevederilor art. art.45 alin.(1) şi art.115 lit.b) Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Râciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea, 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru  anul şcolar 
2019-2020, de pe raza comunei Râciu, conform Anexei, ce face parte integrantă din  prezenta 
hotărâre. 
Art.2. Primăria comunei Râciu şi Şcoala Gimnazială „Gh. Şincai” Râciu vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local a Comunei Râciu 
nr. 4 din 12  ianuarie 2018. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş; 
 Şcolii Gimnaziale „Gh. Şincai” Râciu; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 
 

 

 
 

 
                    Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate, 
              IOAN VASU                                                                         Secretar-Dunca Ioan     
 
              ………………………….....                                                     ………………………. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.satu-mare.ro/fisiere/stiri/2012phReteaScolara-Anexa.pdf
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru  anul şcolar 
2019-2020, de pe raza comunei Râciu 

 
Prin adresa cu nr. 1027/29.10.2018, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş solicită aprobarea reorganizării 
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat ce va funcţiona începând cu data 1 
septembrie 2019 la nivelul comunei Râciu.  
Prin Hotărârea nr.4/2018 a Consiliului Local al comunei Râciu, s-a aprobat reorganizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat ce a funcţionat începând cu data 1 septembrie 2018 pentru 
ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al comunei Râciu. 
Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 alin. (4) pentru 
asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în 
baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea 
unor structuri de învaţământ, fară personalitate juridica - ca parţi ale unei unităţi de invăţământ cu 
personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii iar potrivit 
art. 61 alin.(2) reţeaua şcolară a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar se organizează 
de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 
Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie al Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile ar. 19 alin 4 şi art. 61 alin 2 din Legea Educatiei Nationale 
nr. 1/2011 modificată şi completată,  coroborat alin. 6 lit.a pct. 1 din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare propunem spre aprobare 
Consiliului Local:  
1.Reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Râciu, 
începând cu data de 01.09.2019 conform Anexei 1 la prezentul raport.  
2.Începînd cu data prevăzută la punctul 1, încetează efectele Hotărârii nr.4/2018 a Consiliului Local al 
comunei Râciu, privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  ce a 
funcţionat începând cu data 1 septembrie 2018. 

 

Secretar, 
Dunca Ioan  

 
 

 
 
 

 

 

http://www.comunariciu.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  28 decembrie  2018 

 

 

privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea 
privată a comunei Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 30 01.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …… din  
……. ianuarie  2019, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr. 215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind administratia publica locala si ale art. 80 din 
Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi 
ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând expunerea de motive a viceprimarului comunei Râciu, judetul Mureş, 
nr............................, în calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate 
cu prevederile art.45 alin. (6) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Avand  în vedere: 
-Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
-Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;  
Prevederile Hotarârii nr. 78/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 
1.064/2013; 
Prevederile Legii nr. 16 din 29 februarie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură; 
 



-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice –priministrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea 
contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 privind 
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
-Prevederile Legii nr. 186 din 24 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991; 
-Prevederile Hotărârii nr. 643 din 7 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.064/2013; 
Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art.36 alin. (1 ) lit. ”c”, alin (5) lit.”b”,art.45 alin. (1), 
alin. (2), art.115 alin.(1) lit.”b” şi art.123 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunilor proprietatea 
privată a comunei Râciu, identificate după cum urmează: 
Păşunea Techeniş (Răzoare): 9,17 ha  
Pășunea Techeniș: 32,48 ha 
Păşunea Mănăstire: 73,85 ha  
Păşunea Hegmeni: 56,03 ha (pășune împădurită) 
Pășunea Continit: 50,45 ha  
Pășunea Copăcel: 16,82 ha 
Pășunea Buduroi: 19,11 ha 
Total 257,91 ha 
Art.2. Se aprobă caietul de sarcini privind concesionării păşunilor disponibile, aflate în proprietatea 
publică/privată a comunei Râciu, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.3. Se aprobă Regulamentul privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea păşunilor 
proprietatea comunei Râciu, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.4. Modelul contractului de închiriere ce se va încheia cu ofertantul declarat câştigător este cel 
aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 407/2013 pentru aprobarea 
contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public 
privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor. 
Art.5. Preţul de pornire la licitaţie pentru păşunile disponibile aflate în proprietatea publică şi 
privată a comunei Râciu este de 200 lei lei/an/ha sumă din care se plăteşte şi impozitul pe  
suprafaţa concesionată.  Dacă la prima licitatie nu se desemnează un câştigător, se va consemna 
această situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 20 de zile se va organiza o nouă  licitaţie in 
acest caz  oferta se reduce cu cu 25 %. 
Art.6.Durata închirierii este de 10 ani, începând cu data semnării contractului. 



Art.7. Se împuterniceşte primarul comunei Râciu pentru organizarea procedurii de licitaţie şi 
semnarea contractului de concesiune/ închiriere.  
Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
comunei Râciu. 
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Beneficiarilor contractului de concesiune/închiriere; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

Inițiator,                                                                               Avizat pentru legalitate, 
Chertes Ioan                                                                        Secretar-Dunca Ioan      
 ………………………….....                                                         ………………………. 
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Aprobat, 
                                                                                                                                               Primar 

                                                                                                                                             Ioan Vasu 
RAPORT 

 
privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea 
privată a comunei Râciu 
 
Cadrul legal  care reglementeaza   administrarea pasunilor apartinand administratiei  locale este : 
-Legea nr. 72/2002- Legea zootehniei; 
-Ordinul   Ministrului  Agriculturii, Alimentatiei  si  Padurilor nr. 226/28.03.2003  pentru  
aprobarea Strategiei  privind organizarea activitatii  de imbunatatire   si  exploatare a pajistilor la 
nivel national  pe termen  mediu  si lung  ,modificat  şi  completat  prin ordinal nr. 541/2009, -
Legea nr.  215/2001- republicata-  
-Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
-Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice –priministrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea 
contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, oraşelor, respectival municipiilor; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 privind 
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
-Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale;  
-Prevederile Hotărârii nr. 643 din 7 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.064/2013; 
Potrivit Legii nr. 72/2002 –Legea zootehniei  crescatorii de animale sunt persoane fizice si  juridice 
care detin  in proprietate specii  de animale  inscrise in registrul  de evidenta  agricola. Terenurile  
evidentiate ca pajisti  apartinand Consiliilor locale se folosesc  in  exclusivitate  pentru  pasunat , 

http://www.comunariciu.ro/
mailto:riciu@cjmures.ro


faneata, cultivarea plantelor  de nutret in  vederea obtinerii   de masa verde, fan, seminte, 
constructii  zoopastorale, lucrari  de imbunatatire funciare pentru  cresterea potentialului  de 
productie al pajistilor.  
Având în vedere ordinul comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 541/210/2009, strategia privind organizarea activităţii 
de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivelul naţional pe termen mediu şi lung aprobată prin 
Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Administraţiei Publice 
nr. 226/235/2003 s-a reglementat concesiunea păşunilor proprietatea comunelor. 
Concesiunea poate fi solicitată de către asociaţiile crescătorilor de animale legal constituite, 
persoane fizice şi juridice care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-Să fie înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor , 
-Să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM/Ha., 
-Să prezinte in program de amenajment pastoral pe perioada concesiunii. 
Privind cele arătate mai sus vă rog a stabili sumele care vor fi achitate către primărie de către 
concesiunar pe hectar, având în vedere programul de amenajament păstoral şi întreţinerea 
păşunilor. 
Perioada recomandată pentru concesiune prin Ordinul mai sus menţionat este de 10 ani, urmând 
ca în fiecare an până la data de întâi a lunii februarie să verifice respectarea programului de 
amenajament prezentat  şi să decidă asupra continuării contractului sau anularea acestuia, clause 
care sunt înscrise în contract.   Suprafaţa păşunabilă pentru care se poate face concesiunii fiind de 
149,03 ha. 
Mentionez faptul  ca administrarea pajistilor comunale, orasenesti  si municipale intra in 
atributiile Consiliului local  care are obligatia de a stabili  in raspunderea  directa a primariilor 
executarea prevederilor  cuprinse in planurile anuale  de exploatare a pajistilor, ca urmare  solicit 
Consiliului local  adoptarea unei   hotarari prin care sa se stabileasca  in concret  masurile 
necesare  pentru  administrarea pasunilor, a izlazului  comunal.  
Datorita  faptului ca  anual se acorda subventii de la Uniunea Europeana    ce se utilizează  exclusiv 
pentru întreţinerea  şi  ameliorarea  acestora, propun  adoptarea unei hotărâri de consiliu  care să 
cuprindă  modalităţile de exploatare a păşunilor comunale, a însuşirii  caietului de sarcini  şi  a  
Studiului  de oportunitate. Propun  ca in baza prerogativelor  atribuite de Prevederile O.U.G. 34 
din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 să organizăm licitaţia pentru 
atribuirea păşunilor. 

 
 

INTOCMIT,    
VICEPRIMAR- Chertes Ioan 
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din  28 decembrie 2018 

                                                 
pentru modificarea și completarea art.2 alin. (1) din Hotărârea nr. 75/29 noiembrie 2018 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din 
comuna Râciu în anul 2019  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ….. din 
….. ianuarie 2019, conform prevederilor art.39, alin.1 si alin.3 din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind administratia publica locala,  ale art.80 din Legea 
nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
Expunerea de motive înregistrată sub nr………/…….01.2019. prezentată de domnul Ioan Vasu 
primar al comunei Râciu, pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 75/29 noiembrie 2018 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna 
Rîciu în anul 2019; 
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr……../…….01.2019 prezentat de 
doamna Rîcean Maria, consilier superior în cadrul Biroului financiar contabil şi resurse umane în 
cadrul Primăriei comunei Rîciu, prin care propune Consiliului Local Rîciu adoptarea unei hotărâri 
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 75/29 noiembrie 2018 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Rîciu în anul 
2019, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, 
republicată (r1); 
Art.56, art.120 alin.1, art.121 alin.1-2 și art.139 alin.2 din Constituția României, republicată; 
Art.4 și art.9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 ; 
Art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
Art.20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006; 
Art.1, art.2 alin.1 lit.h, precum și pe cele ale Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.344 și altele din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Art.16 alin.2, art.26 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ulterioare; 



Art.2 alin.2 lit.e din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, din 
care rezultă că rangul Comunei Rîciu este II; 
H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.19 și art.20 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 
Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative; 
Art.1 alin.4, art.8 alin.3 lit.j, art.43 alin.7 și art.44 alin.2 lit.d din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.5 alin.2 lit.k, art.26 alin.1 lit.b-c, alin.3, alin.5 și alin.8 din Legea serviciului de salubrizare a 
localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Art.5-7 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin 
Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de 
Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 
O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Rîciu nr.  71   din  29 noiembrie 2017, privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale în Comuna Rîciu pentru anul 2018; 
Faptul că unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale are la bază dreptul de a institui și de 
a percepe impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea 
activităților stabilite în competența autorităților; 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Râciu; 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu; 
În temeiul art.27, art.36 alin.(1), art.36 alin.(2) lit.b), art.36 alin.(4) lit.c), art.36 alin.(9), art. 45 
alin.(2) lit.c) şi art.115 din   LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea si completarea art.2 alin (1) din Hotărârea nr. 75/29 noiembrie 
2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din 
comuna Râciu în anul 2019 astfel:  
(1) Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren se majorează cu 30 %,  iar împreună cu impozitul pe 
mijloacele de transport, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, se plătesc în două 
rate egale, până la datele de 31 martie 2019 şi 30 septembrie 2019, inclusiv. 
Art.2.  Celelalte articole din HCL Râciu nr.75/29.11.2018 raman neschimbate. 



Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul comunei Rîciu prin 
Biroul financiar contabil şi resurse umane. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei Tg.Mureş; 
 AJFP Mureş 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

 
                    Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate, 
              IOAN VASU                                                                         Secretar-Dunca Ioan     
 
              ………………………….....                                                     ………………………. 
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pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 49  din 21 iulie  2017 privind stabilirea 
coeficientului de salarizare pentru secretarul UAT Râciu si a celorlalti functionari publici si 
personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform Legii 
nr.153/2017, Legea -cadru, privind  salarizarea personalului platit din fonduri publice. 
          
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …..  din  
……..01.2019, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind administratia publica locala si ale art. 80 din 
Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi 
ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Potrivit prevederilor art.3 alin.1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, "prin autonomie locală se înţelege 
dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a 
gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importanta a 
treburilor publice". 
Având în vedere 
Expunerea de motive înregistrată sub nr...................., prin care Primarul comunei-dl Ioan Vasu 
propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 49  din 21 iulie  2017 privind stabilirea 
coeficientului de salarizare pentru secretarul UAT Râciu si a celorlalti functionari publici si 
personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform Legii 
nr.153/2017, Legea -cadru, privind  salarizarea personalului platit din fonduri publice. 
Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. …………, prin care Biroul financiar contabil şi 
resurse umane susţine modificarea și completarea Hotărârii nr. 49  din 21 iulie  2017 privind 
stabilirea coeficientului de salarizare pentru secretarul UAT Râciu si a celorlalti functionari publici 
si personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform Legii 
nr.153/2017, Legea -cadru, privind  salarizarea personalului platit din fonduri publice. 
Hotărârea nr. 21 din 29 martie 2018 privind  modificarea și completarea Hotărârii nr.15 din 18 
februarie 2016 privind  reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul 
comunei Rîciu, prin transferul activității Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare 
Rîciu,  care funcționează în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania 
Gheorghe Șincai", 
D i s p o z i ţ i a  Nr. 58 din data de  30.04.2018 privind preluarea personalului din cadrul Serviciul 
Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Rîciu, care funcționează în cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai" și angajați în cadrul echipajului de 
prim ajutor/descarcerare din compunerea SMURD Rîciu, echipaj care face parte din Serviciul 



Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Rîciu, în funcția de execuție de paramedici, personal 
contractual; 
În temeiul prevederillor: 
a) art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările 
ulterioare; 
c) art. 21 lit. m) şi art. 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
d) art. 40-42, coroborate cu art.116 si art.117 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată; 
e) art.31 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata; 
f) art. 1, art.2 alin. 1 lit. a si e, alin. 3, art.3, alin. 1, art.6-7,  alin. 1 lit a,lit d,h, j si lit. m, art.10, alin 2, alin 
4, art.11, alin. 1 si alin. 4, art. 13, art. 19, art.38,alin.1,lit.b.,precum si Anexa nr.VIII., cap III., pct. a, si b, 
cap.IV, pct. b, pct.III, lit.a,b,Anexa IX., pct C., pct. 15, 27 din Legea -cadru nr.153/2017, privind  salarizarea 
personalului platit din fonduri publice; 

g) procesul–verbal nr.3265/13.07.217, al Grupei Sindicale Râciu din care rezulta ca au fost 
discutate si acceptate  coeficientii de ierarhizare pentru functionarii publici; 
Prevederile  art.1 din Hotărârea  Guvernului nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut  pe ţară garantat în plată; 
În conformitate cu prevederile, art.36 alin.2, lit .a, alin.3, lit.b, art.45, alin.1, coroborat cu 
prevederile art.115, alin.1, lit.b, alin.3-7, din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

Hotărâre: 
Art.1.Hotărârea Consiliului Râciu nr. 49  din 21 iulie  2017 privind stabilirea coeficientului de 
salarizare pentru secretarul UAT Râciu si a celorlalti functionari publici si personal contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform Legii nr.153/2017, Legea -cadru, privind  
salarizarea personalului platit din fonduri publice se modifică şi se completează după cum 
urmează:  
(1) Se stabilesc salariile de bază pentru personalul din compunerea SMURD Râciu care fac parte 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Râciu, începând cu  data de 1 ianuarie 2019, 
corespunzător coeficienţilor de ierarhizare conform anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 
 (2) Procentul indemnizaţiilor lunare de care beneficiază primarul pe perioada implementării 
proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile este de 25%.” 
Art.2. Celelalte articole din HCL Râciu nr. 49/21.07.2017 raman neschimbate. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Râciu.  
Art.6. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
PRIMAR,                                                                                          Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                                        Secretar: Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                                    ……………………… 
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Biroul financiar contabil şi resurse umane 
 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
  

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 49  din 21 iulie  2017 privind stabilirea 
coeficientului de salarizare pentru secretarul UAT Râciu si a celorlalti functionari publici si 
personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform Legii 
nr.153/2017, Legea -cadru, privind  salarizarea personalului platit din fonduri publice. 
 
Prin Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice s-a 

reglementat un sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul 

general consolidat al statului. Prin anexele la actul normativ mai sus enunţat s-au aprobat grile 

de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare a salariilor de bază ale angajaţilor din sectorul bugetar 

pentru anul 2022, precum şi unele măsuri tranzitorii aferente perioadei 2018 - 2023. 

Potrivit prevederilor art.11, alin.(1) şi (2) din Legea nr.153/2017, aprobarea salariilor de bază 
potrivit celor mai sus enunţate, se face cu respectarea „Nomenclatorului şi ierarhiei funcţiilor 
publice din administraţia publică locală” stabilit prin Anexa nr.VIII/CAPITOLUL I/III şi a 
„Nomenclatorului şi ierarhiei funcţiilor din administraţia publică locală pentru personalul 
contractual” - Anexa nr. VIII/CAPITOLUL II/IV, după caz Norma legală mai reglementează la 
art.11, alin.(4) obligaţia ca, nivelul veniturilor salariale sa fie stabilit, în condiţiile prevăzute la 
alin.(1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, 
a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, [..], exclusiv majorările 
prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de 
venituri şi cheltuieli. 
Cât priveşte modul concret de stabilire a coeficienţilor de ierarhizare şi a salariilor de bază în 
temeiul Legii nr.153/2017, s-au avut în vedere următoarele reguli/obiective: a) Utilizarea 
aceleaşi referinţe de calcul a salariilor de bază cu cea folosită de legiuitor la stabilirea 
indemnizaţiei lunare a viceprimarului comunei, care este calculată, potrivit prevederilor din 
Legea nr.153/2017, prin înmulţirea coeficientului aprobat prin Anexa nr. IX cu salariul minim 
pe economie - de 2080 lei la acest moment. Astfel, s-a folosit acelaşi raport şi în procedura de 
stabilire a coeficienţilor de ierarhizare pentru funcţiile de execuţie din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Râciu.; 
Facem precizarea că Serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare - SMURD Râciu 
este o structură publică integrată de intervenţie, fără personalitate juridică, ce funcţionează 
în cadrul Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă  Râciu ca echipaj de prim ajutor.  Serviciul 
Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare - SMURD Râciu are în structura sa, echipaj de 

http://www.comunariciu.ro/
mailto:riciu@cjmures.ro


intervenţie specializat în acordarea primului ajutor calificat, reanimarea, descarcerarea şi 
executarea operaţiunilor de salvare.  Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare - 
SMURD Râciu  este deservit de paramedici. 
Potrivit art.16 alin. (2) din Ordonanțade Urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și 
completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi 
primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte 
finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%. 
Având în vedere cele de mai sus propunem spre aprobare materialul promovat, cu anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport. 
 
Consilier superior, 
Rîcian Maria 
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privind taxele pentru serviciile prestate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa 
Persoanelor Râciu pentru anul 2019 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30 ianuarie 2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
.......     din .......01.2019, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din 
Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind administratia publica locala si ale 
art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Vâzând exunerea de motive nr. ................ din data de .......01.2019  întocmită de primarul 
comunei Râciu la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în 
anul 2019 bugetului propriu al comunei, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere: 
Eliminarea de la 1 februarie 2017 a taxelor extrajudiciare pentru serviciile prestate la nivelul 
SPCLEP (stare civilă şi evidenţa persoanelor); 
Prevederile HCL nr.44 din data de 27.04.2016 privind funcţionarea Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Râciu; 
Prevederile art.454 lit.g din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 
Prevederile art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27 şi 68 din Legea privind finanţele publice locale  
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile Legii nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative; 
Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul 2013; 
Prevederile OUG  nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3), lit.”c” şi art.97, alin.(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei 
Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 



HOTĂRÂRE:  
Art.1. Se aprobă taxele pentru serviciile prestate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa 
Persoanelor Râciu pentru anul 2019 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
Art.2. Taxele din conţinutul anexei se vor plăti anticipat la casieria Primăriei comunei Râciu. 
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Biroul financiar contabil şi resurse umane şi 
SPCLEP Râciu. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Populaţiei Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 SPCLEP Râciu; 

    Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
 
 
 
 

  
       Primar,                                                                              Avizat pentru legalitate, 

              IOAN VASU                                                                                Secretar-Dunca Ioan      
               
                    ………………………….....                                                           ………………………. 
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Raport de specialitate 
 

privind taxele pentru serviciile prestate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa 
Persoanelor Râciu pentru anul 2019 
 
In temeiul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, dar şi a Legii nr.1/2017privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Consiliile locale adoptă pentru anul 
fiscal următor, hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor  taxelor speciale, inclusiv a celor prin care se 
aprobă modificări sau completări la acestea, precum şi hotărârile prin care se acordă facilităţi fiscale se 
publică  în monitoarele oficiale ale celorlalte unităţi administrativ-teritoriale, acolo unde acestea se 
editează, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003 sau prin oricare alte modalităţi prevăzute de lege. 

Potrivit art.36 alin.4 lit. c, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
Consiliile locale stabilesc şi aprobă impozitele şi taxele locale. O reglementare similară se 
regăseşte în Codul fiscal care instituie taxele speciale. 
Astfel, pentru deservirea cetăţenilor activitatea de bază a serviciului de evidenţa persoanelor se 
desfăşoară în sediul instituţiei unde funcţionează un ghişeu. 
Având în vedere acest fapt, supunem aprobării nivelele de taxe pentru serviciile prestate de către 
SPCLEP Râciu în forma prezentată prin proiectul de hotărâre. 
 
 
 
  

 
Secretar, 

Dunca Ioan 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
           din  27 decembrie 2018 

 
pentru înșușirea Raportului de evaluare nr.5156 /06.12.2018 intocmit de către evaluator 
ANEVAR Nemes Gh.Mihail privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 250 mp teren, 
categoria de folosință curți construcții, teren situat în comuna Râciu, satul Ulieș, nr. 10, 
proprietatea privată a comunei Râciu, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Linca 
Marian-Iulian, în calitate de proprietar a construcțiilor existente pe acest teren. 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.    din  
…….01.2019 conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind administratia publica locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi 
ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
Expunerea de motive nr.          /.01.2019 a D-lui Ioan Vasu – Primar, prin care se propune vanzarea 
directă, in conditiile legii, a unui imobil teren in suprafata de 250,00 mp teren intravilan, situat in 
satul Ulieș, nr.10, com. Râciu, Jud. Mureș,  domeniu privat al comunei Râciu;   
Cererea dlui Linca Marian-Iulian , nr. 3561/06.08.2018 prin care se solicita scoaterea la vanzare a 
unui imobil teren in suprafata de 250,00 mp teren intravilan, situat in satul Ulieș, nr.10, com. 
Râciu, Jud. Mureș, domeniu privat al Comunei Râciu;  
Hotărârea Consiliului Local al comunei Râciu nr. 54  din  30.08.2018, privind vanzarea unor imobile 
terenuri din domeniul privat al comunei Râciu; 
Raportul de evaluare nr.5156/06.12.2018 intocmit de catre evaluator ANEVAR Nemes Gh.Mihail, 
Prevederile HCL nr. 23/2009 privind constatarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul 
privat al Comunei Râciu;   
Dispozitiile art.1650 şi următoarele din Noul Cod Civil;  
Prevederile art. 4 din Legea nr.213/1998 proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
Prevederile art. 123 alin.1) si 2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
În temeiul prevederilor  art. 36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit. b) si art.117 lit.a) din 

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 



 
Art.1. Se înșusește Raportul de evaluare nr.5156 /06.12.2018 intocmit de către evaluator ANEVAR 
Nemes Gh.Mihail privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 250 mp teren,  
categoria de folosință curți construcții, teren situat în comuna Râciu, satul Ulieș, nr. 10, 
proprietatea privată a comunei Râciu, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Linca 
Marian-Iulian, în calitate de proprietar a construcțiilor existente pe acest teren. 

Art.2 (1) Se aprobă pretul de vânzare  stabilit prin Raportul de Evaluare nr 
5156/06.12.2018 în  sumă de 1.750,0 lei (valoare fără TVA); (250 mp x 7,0 
lei/mp=375 € x 4,65684 lei=1.750 lei fără TVA), la care se adaugă cheltuielile cu 
raportul de evaluare în cuantum de 600 lei. 
(2) Prețul va fi plătit în întregime la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă 
autentică. 
Art.3. Cheltuielile ocazionate cu realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către dl Linca Marian-Iulian. 
Art.4. Se împuterniceşte domnul Vasu Ioan, primarul comunei Râciu şi doamna Rîcean Maria 
consilier superior în cadrul biroului financiar contabil şi resurse umane să reprezinte Consiliul local 
al comunei Râciu la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului intravilan în 
suprafaţă de 250 mp situat în comuna Râciu, satul Ulieș, nr. 10, jud. Mureş. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Persoanei nominalizate la art.1; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

 
 
 

Primar,                                                                                     Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                                                             Secretar-Dunca Ioan      

               
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

    

la proiectul de hotărâre pentru înșușirea Raportului de evaluare nr.5156 /06.12.2018 intocmit 
de către evaluator ANEVAR Nemes Gh.Mihail privind aprobarea vânzării directe a suprafeței 
de 250 mp teren, categoria de folosință curți construcții, teren situat în comuna Râciu, satul 
Ulieș, nr. 10, proprietatea privată a comunei Râciu, cu respectarea dreptului de preempțiune 
pentru Linca Marian-Iulian, în calitate de proprietar a construcțiilor existente pe acest teren 
 
Biroul financiar-contabil și resurse umane, primind spre analiză proiectul de hotărâre pentru 
înșușirea Raportului de evaluare nr.5156 /06.12.2018 intocmit de către evaluator ANEVAR 
Nemes Gh.Mihail privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 250 mp teren, categoria de 
folosință curți construcții, teren situat în comuna Râciu, satul Ulieș, nr. 10, proprietatea privată 
a comunei Râciu, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru Linca Marian-Iulian, în 
calitate de proprietar a construcțiilor existente pe acest teren, dă următoarele referințe:  
Suprafața de 250 mp teren se identifică prin parcela din  CF 50166  Râciu. Această suprafață de 

teren este situată în satul Ulieș, nr.10  și face parte din domeniul privat al comunei Rîciu 

Pe teren sunt edificate construcțiile proprietatea solicitantului. 

Cererea solicitantului a fost analizată de consiliul local Râciu.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Râciu nr.  54  din  30.08.2018, privind 
vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu s-a aprobat inițierea 
procedurii de vânzare, cu respectarea dreptului de preempțiune a unei suprafețe de teren 
aparținând domeniului privat al comunei Râciu.  
Prin acest proiect se inițiază cea de-a treia hotărâre de consiliu local, prin care se propune 

vânzarea directă, cu respectarea dreptului de preempțiune. 

În urma vânzării acestei suprafețe de teren se aduc venituri la bugetul local. 
Cu argumentele mai sus menționate Biroul financiar contabil și resurse umane consideră 

oportun și legal proiectul de hotărâre. 

 

 

 

Consilier superior, 
Rîcean Maria 

 

 

Nr. de înregistrare:         din       .01.2019 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

17 ianuarie 2019 
 
privind aprobarea  RAPORTULUI DE EVALUARE  a  performanţelor profesionale  pe anul  2018 
a  secretarului  unităţii administrativ -teritoriale  comuna   Râciu.    
 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30 ianuarie 2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.  
……  din 21 ianuarie 2019, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind administratia publica lLocala si 
ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând:  
-Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu, nr.       din data de ....01.2019 precum şi 
raportul comisiilor de specialitate;  
În baza prevederilor: 
-Legii nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările 
ulterioare-art.69; 
-H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici; 
LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999  privind 
Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri  privind evaluarea 
funcţionarilor publici pentru anul 2018,  
Art..62^10: (1) În aplicarea prevederilor art. 62^2 alin. (1), pentru fiecare dintre componentele 
evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, evaluatorul acordă 
note de la 1 la 5. Nota 1 reprezintă nivelul minim de atingere a fiecăruia dintre obiectivele 
individuale în raport cu indicatorii de performanţă şi, respectiv, nivelul minim apreciat de 
îndeplinire a fiecăruia dintre criteriile de performanţă, iar nota 5 reprezintă nivelul maxim.  
(2)  Nota finală acordată pentru îndeplinirea obiectivelor individuale reprezintă media 
aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv individual, inclusiv a celor 
revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.  
(3)  Nota finală acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă reprezintă media 
aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă.  
(4)  Punctajul final al evaluării performanţelor profesionale individuale este media aritmetică a 
notelor obţinute pentru obiectivele individuale şi criteriile de performanţă, potrivit alin. (2) şi 
(3).  



(5)  În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i se acordă 
unul dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător.  
(6)  Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării performanţelor 
profesionale individuale, după cum urmează: 
a) pentru un punctaj între 1,00 şi 2,00 se acordă calificativul nesatisfăcător;  
b) pentru un punctaj între 2,01 şi 3,50 se acordă calificativul satisfăcător;  
c) pentru un punctaj între 3,51 şi 4,50 se acordă calificativul bine;  
d) pentru un punctaj între 4,51 şi 5,00 se acordă calificativul foarte bine. 
In temeiul art.36 alin.(2) lit  “a”  alin.(3)  lit.”b” şi  art. 45  alin .(1) din  Legea nr. 215 din 23 
aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al 
comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
  
Art.1.Se propune acordarea calificativului  .................................. pentru îndeplinirea 
obiectivelor, precum şi pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale secretarului comunei Râciu, pe anul 2018, conform raportului de evaluare 
prezentat în anexă. 
Art.2.Se propune Primarului comunei Râciu întocmirea Raportului de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale secretarului comunei Rîciu pe anul 2018, conform calificativului de 
evaluare propus. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 D-lui Dunca Ioan- secretar; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
. 
 
 

PRIMAR,                                                                              Vizat pentru legalitate, 
Ioan  Vasu                                                                             Secretar: Dunca Ioan 

       ……………………….                                                                         ………………………. 
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    Primar                                                                                                            
 IOAN VASU 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea  RAPORTULUI DE EVALUARE  a  performanţelor profesionale  pe anul  2018 a  
secretarului  unităţii administrativ -teritoriale  comuna   Râciu.    

 

Informaţii de bază 

Potrivit art. 62^10 din Legea nr. 24 din 9 ianuarie 2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri  privind evaluarea funcţionarilor 
publici pentru anul 2018 
    (1)  În aplicarea prevederilor art. 62^2 alin. (1), pentru fiecare dintre 
componentele evaluării performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici, evaluatorul acordă note de la 1 la 5. Nota 1 reprezintă 
nivelul minim de atingere a fiecăruia dintre obiectivele individuale în raport 
cu indicatorii de performanţă şi, respectiv, nivelul minim apreciat de 
îndeplinire a fiecăruia dintre criteriile de performanţă, iar nota 5 reprezintă 
nivelul maxim.  
    (2)  Nota finală acordată pentru îndeplinirea obiectivelor individuale 
reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui 
obiectiv individual, inclusiv a celor revizuite, dacă s-a impus revizuirea 
acestora pe parcursul perioadei evaluate.  
    (3)  Nota finală acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă 
reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui 
criteriu de performanţă.  
    (4)  Punctajul final al evaluării performanţelor profesionale individuale este 
media aritmetică a notelor obţinute pentru obiectivele individuale şi criteriile 
de performanţă, potrivit alin. (2) şi (3).  
    (5) În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, 
funcţionarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: foarte 
bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător.  
    (6)  Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării 
performanţelor profesionale individuale, după cum urmează: 
    a) pentru un punctaj între 1,00 şi 2,00 se acordă calificativul nesatisfăcător;  
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    b) pentru un punctaj între 2,01 şi 3,50 se acordă calificativul satisfăcător;  
    c) pentru un punctaj între 3,51 şi 4,50 se acordă calificativul bine;  
    d) pentru un punctaj între 4,51 şi 5,00 se acordă calificativul foarte bine. 
Criteriile de performanţă pe baza cărora se va elabora raportul de evaluare 
sunt cele prevăzute în Legea nr. 188/1999, anexa nr.2, respectiv:  
- Capacitatea de a organiza  
- Capacitatea de a conduce  
- Capacitatea de coordonare  
- Capacitatea de control  
- Capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate  
- Competenta decizionala  
- Capacitatea de a delega  
- Abilitati in gestionarea resurselor umane  
- Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului  
- Abilitati de mediere si negociere  
- Obiectivitate in apreciere  
- Capacitate de implementare  
- Capacitatea de a rezolva eficient problemele  
- Capacitatea de asumare a responsabilitatilor  
- Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite  
- Capacitatea de analiza si sinteza  
- Creativitate si spirit de initiativa  
- Capacitatea de planificare si de a actiona strategic  
- Competenta in gestionarea resurselor alocate.  

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
Prezint: 
Proiectul de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea 
performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru 
anul 2018. 
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