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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 30.01.2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Râciu. 
Şedinţa începe la ora 15,00. 
Consiliul Local al Comunei Râciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei Râciu 
Nr.7 din 21.01.2019, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.39 alin.(1) coroborat cu 
art. 68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Lucrările şedinţei sunt deschise  de către domnul Dunca Ioan, scretarul Consiliului Local. 
Doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 30.01.2019 
a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Rîciu. Vă informez că din totalul 
de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 12 consilieri şi anume   BELEAN 
ALIN-CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA,  BUNGĂRDEAN OCTAVIAN, CHERTES IOAN, 
CONȚIU GHEORGHE, COZOŞ P. PETRU, COZOŞ IOAN-ANDREI, EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL, 
SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEȘAN SEBASTIAN şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN.  Lipsește motivat dl. 
consilier VASU RAUL-FLORIN.  
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.42 alin.5 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare înaintea fiecărei 
sedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util procesul-verbal al sedinţei 
anterioare. 
Acum, înainte de sedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul verbal al sedinţei Consiliului local 
din data de 28.12.2018, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesele verbale în forma prezentată.  
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Dl secretar. În baza prevederilor art. 77 alin. (1-3) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 
locali, dnii consilieri Cozoş P.Petru, Cozoș Ioan-Andrei și Chertes Ioan doresc să facă o declaraţie. 
Întrucât au un interes personal într-o problemă supusă dezbaterii, aceștia declară că se vor 
abţine de la vot la proiectul de hotărâre de la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
Avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi. 
Ordinea de zi este următoarea: 
1.Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a 
păşunilor, proprietatea privată a comunei Râciu. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.  75  din 29 noiembrie 
2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din 
comuna Râciu în anul 2019. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 
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3.Proiect de hotărâre 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. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru serviciile prestate de Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Râciu pentru anul 2019. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 

5.Proiect de hotărâre privind 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. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  RAPORTULUI DE EVALUARE  a  performanţelor 
profesionale  pe anul  2018 a  secretarului  unităţii administrativ -teritoriale  comuna   Râciu.    
Inițiator-Primar Ioan Vasu 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru  anul şcolar 2019-2020, de pe raza comunei Râciu. 
Inițiator-Primar Ioan Vasu 

8.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. 
Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar. 
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 
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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 , 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, clauze care sunt înscrise în contract.   Suprafaţa păşunabilă pentru care se 
poate face concesiunii fiind de 257,91 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. 
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Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   8 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? dl consilier Conțiu Gheorghe. 
Dnii consilieri Cozoş P.Petru, Cozoș Ioan-Andrei și Chertes Ioan nu au votat, întrucât au un 
interes personal în această problemă supusă dezbaterii. 
Proiectul este aprobat de  8  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.3/2019. 
Punctul nr.2.Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar. 
În conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a autonomiei 
locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 
199/1997 ; Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(1) lit.b), din 
Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale, art.491,alin.(1) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precizează ca in cazul oricărui 
impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe 
baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, de către consiliile locale, 
ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale 
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene. Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului 
local şi se aplică în anul fiscal următor. Rata inflației comunicată pe site-ul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este 1,3%, iar pe site-ul Ministerului Finanțelor 
Publice este de 1,34% cu precizarea ”pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente 
anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 1,34%”. 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 deoarece 
calcularea impozitelor și taxelor persoanelor fizice și juridice  se face cu istoricul lor de la început 
până la închiderea declarației. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? Dnii consilieri Conțiu Gheorghe și Cozoș Ioan-Andrei. 
Proiectul este aprobat de  10  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.4/2019. 
Punctul nr.3.Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
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domnului secretar. 
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 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. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12 din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
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nr.5/2019. 
Punctul nr.4. Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar. 
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. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.6 
/2019. 
Punctul nr.5.Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar. 
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 
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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. 

Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.7 
/2019. 
Punctul nr.6.Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului primar. 
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, trebuie să facem evaluarea 
secretarului comunei. 
(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. 
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  
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- 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. 
Propun acordarea calificativului FOARTE BINE. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.8 
/2019. 
Punctul nr.7.Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar. 
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 
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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. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl consilier Belean Alin-Ciprian. Vă informez că din anul școlar 2019-2020 în cadrul Școlii 
Gimnaziale Gh. Șincai, va funcționa școala profesională cu profil agricol, care va fi în subordinea 
Liceului de la Band. Iar din anul școlar 2021, am efectuat demersurile ca această școală 
profesională să funcționeze în subordinea școlii din Râciu. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.9 
/2019. 
II: Diverse 

Preşedintele de şedinţă, consilier-Florea Dorel. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Dl secretar-Avem o cerere depusă de dna Lăcan Daniela, cu domiciliul în satul Sânmartinu de 
Câmpie, care ne solicită să-i aprobăm închirierea clădirii din curtea Căminului Cultural 
Sânmartin, spațiu în care dorește să amenajeze o Frizerie. Din păcate acea clădire necesită 
investiții destul de mari pentru a putea fi funcțională. În primul rând este nevoie de renovarea  
acoperișului, pereților, înlocuirea geamurilor și ușilor, racordarea la utilități: energie electrică, 
apă potabilă și gaze naturale. Pentru aceasta este nevoie de acordul consiliului local pentru 
inițierea unui proiect de hotărâre privind închirierea clădirii și compensarea chiriei cu 
cheltuielile efectuate de susnumită pentru renovare. Consiliul local este de acord cu inițierea 
unui astfel de proiect de hotărâre. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim.  
 
Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar, 
Florea Dorel                                                                                                    DUNCA IOAN   
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