
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 3 din 30 ianuarie 2019 

 
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. 7 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 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. 
244/17.01.2019, 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. 
 
 
 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                    
Florea Dorel                                                                                           Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
…………………                                                                                                                ……………………….                                                                                  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 4  din  30 ianuarie  2019 
 

 

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. 7 din 21 
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. 246/17.01.2019. 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. 247/17.01.2019 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 Râciu nr.  71   din  29 noiembrie 2017, privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale în Comuna Râciu 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,  și va avea următorul cuprins:  
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. Din acest procent, 
20 % au fost majorările adoptate până în anul 2018, iar diferența de 10  % reprezintă majorarea 



adoptată pentru anul 2019. Această modificare este necesară pentru a se putea opera în 
programul de calculator. 
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 Râciu prin 
Biroul financiar contabil şi resurse umane. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               Contrasemnează                                                                                    
Florea Dorel                                                                                       Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 5  din 30 ianuarie  2019 
 

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. 7 din  
21.01.2019, 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.248/17.01.2019, 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. 249/17.01.2019, 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 și personalul de specialitate din 
echipa de proiect 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. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       Contrasemnează                                                                                    

 Florea Dorel                                                                                              Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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HOTĂRÂREA 
nr. 6  din 30  ianuarie 2019 

 
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. 7    
din 21.01.2019, 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. 250 din data de 17.01.2019  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. 

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează                                                                                    
Florea Dorel                                                                                  Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
…………………                                                                             ……………………….                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr.7 din  30  ianuarie  2019 

 
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. 7  din  
21.01.2019 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.252/17.01.2019 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. 
 
 

 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează                                                                                    

FLOREA DOREL                                                                              Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                       ……………………….                                                                                 
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HOTĂRÂREA 
nr. 8  din   30 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.  
7 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. 254  din data de 17.01.2019 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  foarte bine 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. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează,                                                                                    
Florea Dorel                                                                                          Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 ……………………….                                                              ……………………         
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HOTĂRÂREA 
nr. 9  din 30  ianuarie 2019 

 

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 30.01.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.7 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 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. 257 din data de 17.012019, a primarului comunei Râciu;  
Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 1027/29.10.2018, prin care se transmiterea de 
către autoritățile publice locale a proiectelor de hotărâre a consiliului local privind structura rețelei 
școlare de pe raza de activitate pentru anul școlar 2019-2020, 
Adresa  Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 11.009/10.01.2019, prin care se acordă avizul 
conform 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 alin. (1) 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 24.10.2018, 
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. ......../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. 
 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     Contrasemnează                                                                                    
 Florea Dorel                                                                                         Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    …………………                                                                         ……………………….                                                                                                                                                      
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