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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 27.02.2019 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.24 
din 19.02.2019, 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 27.02.2019 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 11 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.  Lipsesc motivati d-nii consilieri COZOŞ IOAN-ANDREI și 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 30.01.2019, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al Consiliului Local. 
Supun la vot  procesele verbale în forma prezentată.  
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
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  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la 
sfârşitul anului 2018 a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Râciu.  
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Râciu 
pentru anul 2019. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, ce vor 
fi  executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
4.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.85  din  28  decembrie 2018 privind 
însușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului teren intravilan-categoria 
de folosință arabil reprezentâd drum de acces în suprafață totală de 362 mp, sub A.1, nr. Cad.51301, de 
sub B2.1 înscris în Cartea Funciară nr.51301/Râciu a dlui  Vasu Ioan și aprobarea preluării acestuia în 
inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Râciu. 
Inițiator- Viceprimar Ioan Chertes 
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5.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 39 din 10 iulie 2013 privind 
aprobarea Organigramei, Contractului de administrare şi Statului de funcţii ale SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma finalizării 
procedurilor de achiziţii publice pentru investiţia  „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  
RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350 – 7+500”.   
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
7.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.  63  din 25 octombrie 2017 privind 
 asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la 
bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia, „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RÂCIU, 
JUD.MURES” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA  SÂNMARTINULUI KM 0+350– 7+500”. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia „Achiziţie 
buldoexcavator în comuna Râciu, judetul Mures". 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
9. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Achiziţie buldoexcavator în comuna Râciu, 
judetul Mures". 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei autovehiculelor care vor fi evaluate de un expert tehnic  în 
vederea  valorificării acestora prin  vânzare  la licitație. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
11.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. 
Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului secretar. 
Administrarea domeniului public şi privat de interes local este una dintre problemele esenţiale ale 
patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale. 
În prezent, potrivit prevederilor art.121 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare prevede că domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale 
este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele care sunt în domeniul public, intrate în 
proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege. Potrivit art.122. bunurile aparţinând unităţilor 
administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. 
De asemenea, referitor la domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale sunt reglementări şi în 
alte acte normative, astfel: 
- art.859, alin. (2) din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat în anul 2011 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al 
acesteia cu modificările şi completările ulterioare, domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale 
este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor 
bunuri unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privatã; 
- Potrivit art.6 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, domeniul privat comunelor este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile 
prevăzute de lege, precum şi din terenurile dezafectate, potrivit legii din domeniul public. 
Dreptul de proprietate privatã al unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat 
este supus regimului juridic de drept comun, dacã legea nu dispune altfel. 



 3 

Domeniul public al comunei Râciu a fost aprobat de consiliul local prin Hotărârea 16/2001 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Rîciu, modificată şi 
completată prin hotărârea nr.24/2008. Deci, domeniul privat al comunei este alcătuit din bunuri mobile 
şi imobile, altele decât cele care sunt în domeniul public, intrate în proprietatea acestora prin 
modalităţile prevăzute de lege. Aceste bunuri sunt supuse inventarierii anuale. 
Prin dispoziţia nr.185 din data de 29.11.2018 s-a constituit comisia pentru scoaterea din funcţiune, 
casarea şi valorificarea bunurilor, constând în materiale şi materiale de natura obiectelor de inventar 
precum active fixe din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale. 
Comisia a inventariat bunurile proprietate privată a comunei şi actele de provenienţă cu procesul verbal 
nr. 5402/28.12.2018. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.10/2019. 
Punctul nr.2.Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar. 
Problematica existenţei surselor de risc şi a producerii naturale şi tehnologice preocupa din ce în ce mai 
mult oamenii de ştiinţa, instituţiile cu sarcini în domeniu şiîn primul rând Comitetele Locale pentru 
Situaţii de Urgenţă. Numeroase lucrări, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice analizează 
fenomenologia surselor de risc şi a dezastrelor, cauzele, manifestările şi consecinţele acestora. 
Comunitatea internaţională, prin instituţiile sale repezentative, depune eforturi deosebite pentru 
realizarea unităţii de concepţie şi de acţiune. 
Toate aceste preocupări, particularizate uneori la nivel naţional, în mod diferenţiat faţă de alte acţiuni 
similare pe plan internaţional, nu au ajuns să definească un anumit tip de a management al urgenţelor 
civile, recunoscut şi acceptat de majoritatea statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau de 
cele afiliate Organizaţiei Internaţonale a Protecţiei Civile. 
Întocmirea "PLANULUI DE ACOPERIRE A RISCURILOR TERITORIALE DIN ZONA DE COMPETENŢĂ" are ca 
scop cunoaşterea surselor potenţiale de pe raza localităţii (municipiu, oraş,comună), în vederea 
desfăşurării de acţiuni în situaţii de predezastru, pe timpul şi după producerea acestora, având ca 
obiectiv prevenirea şi protecţia populaţiei, a bunurilor materiale,  valorilor de patrimoniu şi de mediu, 
precum şi înlăturarea urmărilor acestora.  
Experienţa şi realitatea au demonstrat însă că oricât de dezvoltat economic ar fi un stat, formele de 
manifestare şi urmările dezastrelor naturale şi tehnologice fac uneori imposibilă orice acţiune de răspuns, 
indiferent cât de bine ar fi ea concepută şi organizată. 
ORDINUL nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza 
şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor stabilite 
scopurile, obiectivele, răspunderile, precum şi principalele elemente şi etape de parcurs care trebuie 
avute în vedere la elaborarea planurilor de analiza şi acoperire a riscurilor. Planul de analiza şi acoperire a 
riscurilor cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, măsurile, 
acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.  
Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le 
revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenta, de a crea un cadru unitar şi coerent 
de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenta şi de a asigura 
un răspuns optim în caz de urgenta, adecvat fiecărui tip de risc identificat.  
OBIECTIVELE P.A.A.R sunt:  
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenta, prin evitarea manifestării acestora, 
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reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma 
identificarii şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;  
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forte destinate asigurării funcţiilor de 
sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta;  
c) stabilirea conceptiei de intervenţie în situaţii de urgenta i elaborarea planurilor operative;  
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenta.  
PAAR se întocmesc de comitetele locale pentru situaţii de urgenta şi se aproba de Consiliile Locale, 
corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.11/2019. 
Punctul nr.3.Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar.Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in art. 6, alin.7 din Legea nr. 416/2001 - Legea  privind 
venitul minim garantat, cu modificarile si  completarile ulterioare, care precizeaza faptul ca primarii au 
obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de 
munca, sa tina evidenta acestor ore si sa asigure instructajul privind tehnica securitatii in munca;  
Planul de actiuni sau lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local. In functie de 
solicitarile venite din partea institutiilor partenere, planul de actiuni sau lucrari de interes local poate fi 
reactualizat pe parcursul anului tot prin hotararea consiliului local.  
Planul de actiuni sau lucrari de interes local, lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum si 
persoanele ce urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local va fi transmis agentiilor pentru 
prestatii sociale judetene si afisat la sediul primariei.  
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare, una din persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, are obligatia de a 
presta lunar, actiuni sau lucrari de interes local.  
Prin persoana apta de munca se intelege persoana care indeplineste urmatoarele conditii:  
-are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;  
-nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege;  
-are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea 
unei munci.  
La Primaria comunei Râciu beneficiaza de Legea nr.416/2001 – privind venitul minim garantat, un numar 
de 17 familii sau persoane singure.  Din cele  17 de familii beneficiare de ajutor social  7 persoane sunt 
apte de munca si efectueaza ore, 10  facand exceptie de a presta lunar ore de munca asigurand cresterea 
si ingrijirea copiilor in varsta de pana la 7 ani sau au varsta de pensionare. 
Numarul orelor de munca se stabileste in functie de cuantumul ajutorului social.  
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11 din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.12/2019. 
Punctul nr.4. Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar. 
Având în vedere Dosarul nr.3598/21.01.2019, Încheierea nr.3598, întocmită de către OCPI-Biroul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, asupra cererii introduse de comuna Râciu privind înscrierea 
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provizorie în cartea funciară, în baza actului notarial nr. 469/29.11.2018 emis de NP Sabău Pop Aurelian 
Olimpiu și a actului administrativ nr. 85/28.12.2018 emis de Consiliul Local al comunei Râciu  a imobilului 
cu nr. cadastral nr.51301, înscris în cartea funciară 51301 UAT Râciu,  având proprietarii Vasu Ioan în cotă 
de 1/1 de sub B.2, s-a întabulat  dreptul de proprietate mod dobândire lege în cota de 1/1 asupra A1 în 
favoarea Comuna Râciu (domeniul public în loc de domeniul privat), urmare a unei erori materiale din 
cuprinsul art.3 al HCL 85/2018. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.13 /2019. 
Punctul nr.5.Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul doamnei 
administrator Morariu Leontina. 
La data iniţierii prezentului proiect de hotărâre, societatea SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU 
SRL funcţionează cu un număr de ….. de posturi bugetate, structurate potrivit Organigramei aprobate 
prin H.C.L.  Râciu nr.39/10.07.2013. 
Din documentele ataşate proiectului de hotărâre, a adresei de fundamentare înaintate administratorul  
societăţii şi prin compararea structurii propuse cu cea existentă, am constatat următoarele: 
Număr posturi - ……; 
numărul de posturi care se menţine la nivelul celui aprobat prin H.C.L. Râciu nr. 39/10.07.2013 
Modificări privind structura organizatorică: 
reducerea unui post de muncitor calificat  și a unui post de muncitor necalificat. 
Măsurile de reorganizare, desfiinţare de posturi sunt date de necesitatea punerii în aplicare a unor 
prevederi legale dar și reducerii de activitate ca urmare a preluării activității de colectare a deșeurilor de 
către câștigătoarea licitației organizate de către ADI Ecolect Mureș și Consiliul Județean în cadrul 
propiectului SMIDIS,  dar şi de eficientizarea activităţii societăţii. Din păcate modificarile supuse aprobării 
conduc la reduceri de personal.  
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.14 /2019. 
Punctul nr.6.Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
primar. 
În luna martie 2018 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rîciu a semnat cu Guvernul României, 
prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Contractul de finanţare pentru punerea în aplicare a 
Cererii de finanţare privind proiectul “MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RICIU, 
JUDETUL MURES - DC 142 B (DJ173-VALEA ULIESULUI-VALEA SINMARTINULUI) KM 0+350 – 7+500”. 
După semnarea contractului de finanţare beneficiarul, UAT Comuna Riciu, a dispus organizarea 
procedurilor de licitaţie în vederea stabilirii constructorului lucrărilor finanţate prin PNDL. La data 
stabilită pentru licitaţie a câștigat licitația  Asocierea S.C. FAR FOUNDATION S.R.L. - S.C. NOMIS 2003 
S.R.L., prin Lider de Asociere S.C. FAR FOUNDATION S.R.L., cu sediul social în Sat Rodna, comuna 
Rodna, str. Grănicerilor nr. 791, jud. Bistriţa-Năsăud, telefon/fax: 0263708010/0263708010, număr de 
înmatriculare J06/243/2010, cod fiscal RO26999270, deschis la Trezoreria Bistriţa, reprezentată prin 
Farcas Valentin Alexandru, având funcţia administrator, în calitate de executant 
Durata prezentului contract este de 18 luni, adică de la 15.03.2019 până la 15.09.2020. 



 6 

Valoarea contractului 
Total general (inclusiv TVA) 
din care C+M (inclusiv TVA): 

                 4.226.792,42 lei 
                 3.920.075,47 lei 

Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.15 /2019. 
Punctul nr.7.Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar. 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi proiectul tehnic în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RÂCIU, JUD.MURES” DC 142 B : (DJ 173) VALEA 
ULIESULUI – VALEA  SÂNMARTINULUI KM 0+350– 7+500”, am constatat următoarele:  
Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se asigură integral sau 
în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative, potrivit art.44 alin.1 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificările şi completările ulterioare. 
Astfel, prin Hotărârea de Consiliu Local nr.15  din  27 februarie 2019, s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici actualizaţi în urma finalizării procedurilor de achiziţii publice pentru investiţia  
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA 
ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350 – 7+500” . Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este 
de  4.226.792,42 lei din care valoarea C+M este de 3.920.075,47 lei.  
Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în cadrul fiecărui 
domeniu specific prevazut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale 
programului. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, au fost aprobate prin Ordinul MDRAP 
nr.1851/2013. Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de cheltuieli aferente 
obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţeaza exclusiv de către 
beneficiari sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, 
expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de 
avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe 
organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi 
predare la beneficiar. Cheltuielile eligibile prin PNDL (conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în 
total de 4.226.792,42  mii lei, reprezentând 96,03 % din valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.),  
Cheltuielile neeligibile la beneficiar (conform art.8 alin.3 din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în total de 
167.810,42 mii lei, reprezentând 3,97 % din valoarea totală a investiţiei.  
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.16 /2019. 
Punctul nr.8.Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar. 
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În sprijinul proiectului mai sus amintit, comuna Râciu dorește achiziționarea unui buldoexcavator. 
Documentaţia tehnico-economică pentru investiţia „Achiziţie buldoexcavator în comuna Râciu, judeţul 
Mureş” întocmită de către SC PROFESSIONAL BUSINESS CONSULTING SRL din judeţul Mureş, efectuată 
conform prevederilor legale în vigoare evidențiază suma necesară achiziției și durata de implementare a 
proiectuluiastfel: 
Total general (inclusiv TVA) 
 
din care C+M (inclusiv TVA): 

                          469.152,54 lei 
                            98.472,50 Euro 
                                     0 lei 
                                     0 Euro 

Durata de realizare a investiţiei                                    12 luni 
 
Caracterstici tehnice ale buldoexcavatorului sunt:  
Putere motor: minim 100 CP; 
Cuplu motor: minim 500 Nm la 1.500 rpm; 
Adâncime săpare: minim 5.000 mm; 
Forța de rupere la excavare: minim 6.000 kgf; 
Înălțimea minimă de ridicare a cupei încărcator: 3.000 mm; 
Forța de rupere la cupa de încărcător: minim 6.000 Kgf; 
Posibilitate de cuplare 4x4 sau 4x2; 
Braț excavator telescopic; 
Stabilizatoare hidraulice cu acționare individuală; 
Sistem automat de accelerare a motorului la acționarea manetelor excavatorului; 
Manual de utilizare și întreținere în limba română; 
Perioada de garanție: minim 12 luni, fără ore de funcționare. 
Iar ca acccesorii utilajul este prevăzut cu: 
Cupă de excavare: 
Dimensiune 600 mm; 
Fabricată din oțel durabil, rezistent la șocuri, dar și la agenți de coroziune. 
Cupă de excavare: 
Dimensiune 800 mm; 
Fabricată din oțel durabil, rezistent la șocuri, dar și la agenți de coroziune. 
Cupă de taluzare: 
Dimensiune: minim 1200 mm;  
Fabricată din oțel durabil, rezistent la șocuri, dar și la agenți de coroziune. 
Lamă de zăpadă: 
Adaptabilă la buldoexcavator; 
Lățime minimă 2.600 mm; 
Înălțime minimă 800 mm; 
Înclinare stânga-dreapta; 
Prevăzută cu bandă de cauciuc; 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.17/2019. 
Punctul nr.9.Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar. 
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In cadrul comunei Râciu, există o suprafaţă totală de 60 km drumuri comunale. 
Pentru întreținerea și dezăpezirea acestor drumuri publice (drumuri comunale și străzi), Primăria 
Comunei Râciu aloca anual sume importante de bani, sume care ar putea fi direcționate către rezolvarea 
altor nevoi ale comunității, dacă ar avea în exploatare un utilaj, respectiv buldoexcavator, cu ajutorul 
căruia să realizeze aceste acţiuni. 
De asemenea unul dintre obiectivele fundamentale al întregii activități desfășurate la nivelul Primăriei 
Comunei Râciu vizează eficientizarea acţiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în 
vederea menţinerii stării de normalitate a vieţii locuitorilor comunei. Pentru atingerea acestui obiectiv 
este mai mult decât necesară achiziţionarea unui buldoexcavator de dimensiuni medii, pentru a putea 
avea acces în spații înguste, greu accesibile (drumuri satesti, gospodării, etc). 
Prin implementarea acestui proiect la nivelul Comunei Râciu vor fi asigurate următoarele 
tipuri de activități: 

 Activități de intervenție în situații de urgență: 
- Deblocarea drumurilor comunale și sătești în caz de înzăpezire; 
- Îndepărtarea copacilor căzuți sau a materialelor care ar bloca traficul pe drumurile publice; 
- Evacuarea pământului și a pietrişului rezultat după ploi puternice; 
- Participarea la acţiuni de salvare în caz de inundaţii. 

 Activitati specifice de gospodărire comunala: 
- Decolmatare și profilare şanţuri de pământ; 
- Incărcat, descărcat diverse materiale (inclusiv materiale rezultate în urma operaţiunilor de igienizare a 
spatiilor publice); 
- Lucrări de igienizare a izlazurilor comunale; 
- În subsidiar poate fi folosit și la întreținerea și dezăpezirea drumurilor locale; 
Pentru realizarea tuturor acestor activități, Primaria Comunei Râciu a încheiat contracte de prestări 
servicii cu societăți private sau a apelat la bunăvoinţă unor agenţi economici din zonă pentru punerea la 
dispoziţie a utilajelor de care era nevoie pentru activitățile menționate. Prin urmare pentru buna 
întreținere și exploatare a reţelei de drumuri comunale și sătești și de asemenea pentru posibilitatea 
intervenţiei rapide și permanente în situații de urgență, este imperios necesară realizarea investiției. 
Oportunitatea investitiei: 
Investitia propusă prin proiect este oportună din urmatoarele considerente: 
-posibilitatea obţinerii unei finanțări nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurală, 
-dotarea Primăriei Comunei Râciu cu un utilaj modern și performant, respectiv un buldoexcavator de 
mărime medie dotat cu lamă de zăpadă, venind astfel în întâmpinarea nevoilor cetățenilor. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.18/2019. 
Punctul nr.10.Dl Florea Dorel-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
viceprimar. 
Având în vedere prevederile Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, consiliul local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire 
la modul de valorificare a bunurilor. Vânzarea, concesionarea și închirierea se face  prin licitație, 
organizată în condițiile legii. Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, domeniul privat al comunei Râciu 
este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea localității. 
Lista autovehiculelor care vor fi evaluate de un expert tehnic  în vederea  valorificării acestora prin  
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vânzare  la licitație este următoarea: 
Autogunoieră MAN-, Mașină de agățat containere cu încărcător cârlig, Autoutilitară Mercedes Benz și 
Autogreder. Acestea au o valoare contabilă de 1.202.856, 94 lei. Conform  art.3 din Ordonanța nr. 112 
din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a 
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, vor 
fi evaluate de un expert tehnic înainte de vânzarea prin licitație. 
Autogunoieră MAN a fost folosită în perioada 2011-2017 la colectarea și transportul gunoiului menajer 
către Stația de transfer. 
Mașină de agățat containere cu încărcător cârlig a fost folosită în perioada 2011-2017 la transportul 
prescontainerelor de la stație de trasfer la Depozitul central. 
Autoutilitară Mercedes Benz a fost utilizată de către SC Servicii Pază și Protecței Râciu, între anii 20116-
2018. În momentul de față motorul este defect, mașina nefiind funcțională. 
Autogrederul este în stare de funcționare, tracțiune 4x4. 
Banii rezultați din vânzarea acestora se vor considera venituri la bugetul local. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.19/2019. 
II: Diverse 

Preşedintele de şedinţă, consilier-Florea Dorel. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim. 
 
 
  
 
Preşedinte de şedinţă,                                                                           Secretar, 
Florea Dorel                                                                                                    DUNCA IOAN   
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