
                                                                                                                         

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 14 februarie  2019 

 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  angajamentelor legale 
pe anul 2019  

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de ................... 2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
............din ............................, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din 
Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi 
ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Văzând expunerea de motive nr. ............... din .................., întocmită de către primarul comunei 
Râciu privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  listei de investitii pe 
anul 2019; 
-raportul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism 
Avand în vedere:  
-raportul nr. ….. din ........... al Biroului financiar contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Râciu; 
LEGEA Nr. 50/2019 din 15 martie 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, 
- art. 8 lit. a), art.19 alin. (1), lit. "a", art.20 alin. (1), lit. "a", art.26, art.39 alin. (3), (4), (5), (6) şi (8), 
art.45, art.46 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
-prevederile art. 63, alin. (1), litera ,c", alin. (4), litera ,b" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), litera ,b" raportat Ia alin.( 4), litera ,a"  şi  art. 45, alin. (2), 
litera ,a" 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 bugetul local al comunei Râciu pe anul 2019, la partea de venituri în suma de 
10.217.000  lei și la partea de cheltuieli in sumă de  10.527.000 lei, pe sectiunea de funcționare și 
sectiunea de dezvoltare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aprobă Secțiunea de funcționare a bugetului local la partea de venituri in suma de 
4.539.000 lei iar la partea de cheltuieli in suma de 4.539.000 lei. 
Art.3. Se aprobă Secțiunea de dezvoltare a bugetului local la partea de venituri in suma de 
5.678.000 lei iar la partea de cheltuieli in suma de 5.988.000 lei. 
Art.4. Se aprobă finantarea sectiunii de dezvoltare in suma de 310.000 lei din excedentul anilor 
precedent. 

 
Sinteza bugetului arată astfel:  
              LEI 

VENITURI TOTAL  COD 10.217.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.   

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 571.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 477.000 

Sume repartizate din fondul la dispozitia cj 04.05 952.000 

Impozit pe clădiri 07.0100 200.000 

Impozit pe teren 07.02.00 460.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00  

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 192.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.600.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 194.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 270.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 80.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 80.000 

Planuru si regulamente de urbanism 42.05.00 50.000 

Subventi de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.20.00 793.000 

Subventii de la bugetul de stat pt. finantarea unor investitii 42.51.02 160.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 2.055.000 

Alte subventii primite de la administratia centrala 43.20.00 0 

Sume alocate din bugetul AFIR  pentru sustunerea proiectelor af 43.31.00 482.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 135.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00 30.000 

Programe FADR 48.04.01 1.420.000 

Programe FADR 48.04.03 0 
  

CHELTUIELI TOTAL COD 10.527.000 

Autorităţi publice  51.02 1.769.000 

Alte servicii publice generale  54.02 947.000 

Invăţământ  65.02 1.286.000 

Cultură  67.02 1.782.000 



Asistenţă socială 68.02 535.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 677.000 

Protecţia mediului 74.02 900.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 2.627.000 
 
 

Art.2 Se aprobă angajamentele legale  din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi Biroul 
financiar contabil şi resurse umane . 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
PRIMAR,                                                                          Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                        Secretar: Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                  …………………… 
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Expunere de motive 

 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  angajamentelor legale 
pe anul 2019 

   
Bugetul pe anul 2019 a fost gândit şi planificat ţinând cont de veniturile si cheltuielile  anului 2018,  
de sumele primite de la Ministerul de Finanţe şi Consiliul Judetean Mures precum si  de veniturile 
din impozite si taxe locale la nivelul incasarilor anului 2018(cu indexarile si majorarile aplicate). 
De asemenea s-au avut in vedere investitiile propuse a se realiza in anul 2019.  
      
Aceste sume le propunem la partea de venituri astfel:      
  
Sume primite        
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.01. :   571.000  lei    
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.04. :   477.000  lei  
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cod 04.05. : 952.000 lei  
-  indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap, SMURD 
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cod 
11.02.02 : 192.000 lei suma, cu destinaţie precisă astfel: 
- cheltuieli materiale învaţământ 172.000 lei; 
- sume repartizate pentru finantarea cheltuirlilor cu serviciile publice comunitare de evidenta a 
persoanelor 9.000 lei; 
- tichete sociale 8.000 lei; 
- ajutor pt. incalzirea locuintei 3.000 lei. 
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile cod 11.02.05 : 16.000 - 
- Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06: 1.600.000 lei     
- Din impozite si taxe locale preconizam a se incasa suma de 1.284.000 lei   
- Din fonduri europene si guvernamentale, in baza contractelor de finantare incheiate, se prevede 
a se realiza suma de 5.125.000 lei astfel:  
- renovare,modernizare Casa de Cultura Vasile Contiu 1.279.000 lei;        
- reconstructie ecologica     793.000 lei; 
- cadastru si carte funciara 135.000 lei; 
- subventii pt.acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei 30.000 lei 
- planuri si regulamente de urbanism 50.000 lei 
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- sume cheltuite in cadrul proiectului de aniversare a centenarului marii uniri 160.000 lei;  
- schimbare de destinatie centrala termica in gradinita copii, comuna Râciu, jud.Mures – 
prefinantare 623.000 lei 
- modernizarea infrastructurii de exploatatie agricola( DC 142B) 2.055.000 lei    
Suma totala la partea de venituri este : 10.217.000 lei        
În urma calculului sumelor pe care am stabilit a le încasa, am analizat modul cum repartizăm sumele 
pe cheltuieli. La stabilirea salariilor pentru toţi angajaţi, s-au luat in calcul cheltuielile lunii ianuarie 
2019.     
La partea de cheltuieli vă  propun următoarele:      
 Vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru a fi cheltuite.  
La cap 51" Autorităţi executive " am propus suma de 1.799.000 lei: 
-cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor 1.109.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii(energie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii cladiri, 
auto, utilaje, echipamente de calcul, xerox, rechizite, servicii prestate de terti, deplasari, pregatire 
profesionala, etc) 690.000 lei 
La cap 54 "alte servicii publice generale "am propus a cheltui suma de 947.000 lei din care: 
 - cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor, pt.SMURD si pt. serviciul de 
evidenta a persoanei, 758.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii 
cladiri, auto, utilaje, echipamente, rechizite, servicii prestate de terti, deplasari, pregatire 
profesionala, etc) 93.000 lei; 
-  cheltuieli cu serviciul de paza 96.000 lei;         
La cap 65"Învăţamânt" am propus a se cheltuie din totalul de 1.286.000 lei     
- cheltuieli de întreţinere şi funcţionare 206 .000 lei; 
- tichete sociale 8.000 lei.  
- schimbare destinatie centrala termica in gradinita 982.000 lei 
- finalizare teren de sport 90.000 lei     
La cap 67"Cultura si sport" propunem a se cheltui suma de 1.782.000 lei, din care:  
- cheltuieli cu bunuri si servicii(eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii 
cladiri, servicii prestate de terti,deplasari, etc) 189.000 lei      
- pt sport 31.000 lei 
- sustinerea cultelor 70.000 lei;   
- "reabilitarea si modernizarea casei de cultura "Vasile Contiu din Râciu" 1.492.000 lei.  
La cap 68" Ajutor social"propunem suma de 535.000 lei : 
- asistenţii sociatli 510.000; 
-  ajutoarele de încalzire 25.000 lei .      
La cap 70 "Locuinte mediu, iluminat"  am prevăzut a cheltui  suma de 677.000 lei din care se 
platesc: 
-  iluminatul public  122.000 lei; 
-  lucrari de inregistrare sistematica 135.000 lei;        
 - rate reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat public" 175.000 lei; 
- prelungire retea iluminat 85.000 lei 
- "Constructie capela mortuara in Sânmartinul de Câmpie" 30.000 lei;  
- "Constructie capela mortuara in Ulies" 40.000 lei; 



- reactualizare PUG 50.000 lei. 
-  renovare modernizare targ  Râciu 40.000 lei;      
  La cap 74" propunem suma de 900.000 lei dincare:       
- gestionarea deseurilor si alte cheltuieli de igienizre a mediului  166.000 lei; 
- reproiectarea si punerea in functiune a sistemul de canalizare 250.000 lei; 
-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 84.000 lei;     
-"reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate" 400.000 lei    
La cap. 80 "Prevenirea si combarea dezastrelor" am propus suma de 4.000 lei.   
La cap 84 "Drumuri si poduri" propunem sum de 2.627.000 lei din care:    
- asfaltare strazi principale in comuna Râciu 350.000 lei ; 
- implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii de exploatatie agricola DC 142B" 
2.004.000 lei;  
 - intretinere si reparatii drumuri 273.000 lei.       
VENITURI TOTALE 13.039.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.539.000 lei  
                                                            -  sectiunea dezvoltare   5.678.000 lei 
 
 
CHELTUIELI TOTALE 13.879.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.539.000 lei                                                                                              
                                                                                -  sectiunea dezvoltare  5.988.000 lei   
 
 
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 310.000 lei din care: -  sectiunea functionare 0  lei                                                                              
                                                                                        -  sectiunea dezvoltare  -310.000 lei 

       
       
       
       
        PRIMAR   
                                                      IOAN VASU       
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 din  1 aprilie 2019 
 

pentru  revocarea Hotărârii  nr. 28  din 29 martie  2019 privind închirierea directă a clădirii 
situată în curtea Căminului Cultural din satul Sânmartinu de Câmpie în vederea amenajării  
unui spațiu cu destinația frizerie-coafor 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25.04.2019, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr…….din  ……….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 a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr.      din          privind  
revocarea Hotărârii  nr. 28  din 29 martie  2019 privind închirierea directă a clădirii situată în 
curtea Căminului Cultural din satul Sânmartinu de Câmpie în vederea amenajării  unui spațiu 
cu destinația frizerie-coafor, 
Hotărârea  nr. 28  din 29 martie  2019 privind închirierea directă a clădirii situată în curtea 
Căminului Cultural din satul Sânmartinu de Câmpie în vederea amenajării  unui spațiu cu 
destinația frizerie-coafor, 
Având în vedere prevederile:  
Art.36, alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) și art.123 alin.(1) și (2) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. art.45 alin. (3) art.115 alin.(1) lit.“b“ şi alin. (7) 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 revocă Hotărârea  nr. 28  din 29 martie  2019 privind închirierea directă a clădirii 
situată în curtea Căminului Cultural din satul Sânmartinu de Câmpie în vederea amenajării  
unui spațiu cu destinația frizerie-coafor 



Art.2.În vederea închirierii spațiului se vor  respecta prevederile art. 123 alin.(2) din Legea nr. 
215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
(Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile 
legii). 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroul financiar contabil şi resurse umane; 
 Dnei Lăcan Daniela; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică 

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

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                                Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                             Secretar: Dunca Ioan 
 ……………………….                                               ………………………. 
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pentru  revocarea Hotărârii  nr. 28  din 29 martie  2019 privind închirierea directă a clădirii situată 
în curtea Căminului Cultural din satul Sânmartinu de Câmpie în vederea amenajării  unui spațiu cu 
destinația frizerie-coafor 
 

Informaţii de bază 

Potrivit prevederilor  art.123 alin. (1-2) din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie 
date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 
concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea 
unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de 
interes local sau judeţean, în condiţiile legii. 
(2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, 
organizată în condiţiile legii. 
Se va întocmi caietul de sarcini și se va organiza licitația în condițiile legii. 

   

Propunerea spre 

aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre pentru  revocarea Hotărârii  nr. 28  din 29 martie  
2019 privind închirierea directă a clădirii situată în curtea Căminului 
Cultural din satul Sânmartinu de Câmpie în vederea amenajării  unui spațiu 
cu destinația frizerie-coafor. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

Secretar-Dunca Ioan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
29 martie 2019 

 
pentru modificarea și completarea art.3 alin (1) din Hotărârea 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 25.04.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr…….. din  
………..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 
Procesul verbal al ședinței Consiliului Local al comunei Râciu din data de 29 martie 2019 în care se 
menționează intervenția  dlui consilier Vincovici Iulius-Aurelian, care  a laut cuvântul în numele 
tuturor consilierilor locali  solicitând  ca în ședința din luna aprilie să se modifice art.3 alin. (1) din 
HOTĂRÂREA 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, care prevede "Indemnizaţia maximă lunară de care 
beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe  să fie  de 10 %  în loc 
de 5 % ca până acum din indemnizaţia lunară a primarului comunei Râciu", 
Expunerea de motive înregistrată sub nr......./16.04.2019, 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. ……/16.04.2019, 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. 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. 
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; 
Legii -cadru nr.153/2017, privind  salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

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. Se aprobă modificarea și completarea art.3 alin (1) din Hotărârea 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 după cum 
urmează:  
(1) Indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul 
maxim de şedinţe este de 10  % din indemnizaţia lunară a primarului comunei Râciu. 
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.4. 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. 
 

Consilier,                                                                                          Vizat pentru legalitate 
Vincovici Iulius-Aurelian                                                               Secretar: Dunca Ioan 

http://www.comunariciu.ro/
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RAPORT DE SPECIALITATE 
  

pentru modificarea și completarea art.3 alin.(1) din Hotărârea 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. 
 
Având în vedere Procesul verbal al ședinței Consiliului Local al comunei Râciu din data de 29 
martie 2019 în care se menționează intervenția  dlui consilier Vincovici Iulius-Aurelian, care  a laut 
cuvântul în numele tuturor consilierilor locali  solicitând  ca în ședința din luna aprilie să se 
modifice art.3 alin. (1) din HOTĂRÂREA 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, care prevede "Indemnizaţia maximă lunară de 
care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe  să fie  de 10 %  
în loc de 5 % ca până acum din indemnizaţia lunară a primarului comunei Râciu", 
Potrivit art. 40 din nr.153/2017, Legea -cadru, privind  salarizarea personalului platit din fonduri 
publice, Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 
2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la 
numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului, președintelui 
consiliului județean sau primarului general al municipiului București, după caz, exclusiv majorările 
prevăzute la art. 16 alin. (2). 
Având în vedere cele de mai sus propunem spre aprobare materialul promovat, cu anexa care face 
parte integrantă din prezentul raport. 

 
Consilier superior, 
Rîcian Maria 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 22 martie  2019 
 

privind mandatarea reprezentantului  autorităţii deliberative a comunei Râciu de a vota în 
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a  S.C. 
„Compania Aquaserv” S.A. 

 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de ................... 2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
............din ............................, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) 
din Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale 
art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Văzând expunerea de motive nr. ............... din .................., întocmită de către primarul comunei 
Râciu privind mandatarea reprezentantului  autorităţii deliberative a comunei Râciu de a vota în 
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a  S.C. 
„Compania Aquaserv” S.A. 
Având  în vedere prevederile art.5 alin.(2), lit. „l”, art.16 alin.(3) lit. „f”, art.17 alin.(1), lit „d” și art. 
21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Invest  Mureş”, precum şi 
ale art.76 alin.(2), lit.„a” din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă şi de Canalizare,    
Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 
canalizare şi ale Ordinului nr.88/2007 pentru aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare, 
Ținând cont de solicitarea Operatorului Regional privind modificarea Regulamentului serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice /juridice, în aria de operare a S.C 
„Compania Aquaserv” S.A, din corespondența nr. 218.540/06.11.2018,   



 În temeiul art. 45 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 mandatează domnul  Ioan Vasu,reprezentant al comunei Râciu în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze modificarea 
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare respectiv a Contractelor de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane 
fizice/juridice, în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, conform anexelor 1 si 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST 
MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze, în numele şi pe seama membrilor asociați, hotărârea AGA și 
Actul Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, aprobate conform dispoziţiilor articolului 1. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 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. 
  

 
 
 

PRIMAR,                                                                          Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                        Secretar: Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                  …………………… 
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                                                 Expunere de motive  
 privind mandatarea reprezentantului  autorităţii deliberative comunei Râciu  de a vota în 
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  modificarea Regulamentului serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului  
de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C. 
„Compania Aquaserv” S.A 
          

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, a fost constituită  în 
scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, a exploatării în comun 
a reţelelor aferente acestui serviciu aflate în patrimoniul public al unităţilor administrativ – 
teritoriale, precum şi realizării unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional.   

În vederea operării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare s-a înfiinţat 
operatorul regional S.C. „Compania Aquaserv” S.A., societate pe acţiuni cu capital integral public, 
care îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru autorităţile locale care i-au delegat gestiunea 
serviciului, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. 
Pentru ca Asociația să-și exercite în numele și pe seama unităţilor administrativ – teritoriale 
membre, controlul direct și influența dominantă asupra deciziilor strategice/semnificative ale 
operatorului în conformitate cu reglementările art.16, alin (3) lit.„f” din Statutul Asociației 
aprobă Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a Operatorului Regional.  

Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, 
recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare.  

Operatorului Regional, prin corespondența nr. 218.540/06.11.2018 ne-a informat asupra 
faptului că, urmare a modificării proceselor de lucru referitoare la citirea contoarelor în urma 
modernizării parcului de contoare, prin înlocuirea celor existente, cu contoare cu citire la 
distanţă, în municipiile şi oraşele din aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Tg-Mureş, 
respectiv necesitatea unor completări tehnico/economice la anumite articole,  se impune 
modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare respectiv a 
Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru 
persoane fizice / juridice, în aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Tg-Mureş, după cum 
urmează : 
 

I. Modificări/completări propuse la Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, sintetizate în anexa nr.1 ataşată prezentei  
Completarea ART. 119, după cum urmează:  
 (2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor/demisolurilor la canalizare, în 
vederea evacuării apelor provenite din reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare în 
cazul unor defecţiuni, sau pentru protejarea oricăror construcţii care au instalaţii interioare de 
canalizare (sifoane de pardoseală, chiuvete, etc.) racordate sub cota capacului celui mai apropiat 
cămin al sistemului public de canalizare, se vor monta de către utilizatori pe rețelele interioare 
clapete contra refulării sau după caz se vor implementa soluții de evacuare a apelor uzate în 
sistemul public de canalizare prin pompare. Intreţinerea periodică a acestor clapete sau a 
echipamentelor de pompare intră în sarcina utilizatorului. 
 Completare   la Art.154 pct(2), după cum urmează: 



 (2) Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi  
de asemenea egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul 
activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de 
apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea accestuia sau pe baza unui breviar de calcul 
întocmit de utilizator şi însuşit de SC Compania AQUASERV SA.  
        Pentru consumatorii dotaţi cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare:   
a) cantitatea evacuată va fi cea efectiv determinată ca diferenţă a indexurilor  
contorului/debitmetrului.   
b) pentru contoarele/debitmetrele constatate defecte, cantitatea determinată (estimată) de apă 
uzată va reprezenta 100% din cantitatea totală de apă potabilă furnizată și facturată. 
 Completarea ART.177 SC Compania AQUASERV SA are obligaţia: 
j) să asigure preluarea apelor uzate şi meteorice la sistemul de canalizare în conformitate cu 
prevederile avizul de racordare emis şi să verifice calitatea acestora;  
n) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările depuse de utilizatori sau de către o persoană 
imputernicită în acest sens, să le verifice şi să ia măsurile ce se impun, pentru rezolvarea 
acestora. La sesizările utilizatorilor, operatorul va răspunde în scris în termen de maximum 30 de 
zile calendaristice de la înregistrarea acestor. Informații privind utilizatorul si punctul/punctele de 
consum, se furnizeaza doar titularului de contract sau imputernicitului acestuia. 
p) să schimbe pe cheltuiala sa contorul instalat la branşamentul utilizatorului, în cazul în care s-a 
constatat că, este defect şi/sau blocat, din motive neimputabile utilizatorului,  în termen de 
maxim 5 zile calendaristice de la constatare, exceptând perioadele cu temperaturi exterioare sub 
– 5 grade Celsius. Constatarea defecţiunii se face în termen de cel mult 3 zile de la sesizare.  În 
cazul contoarelor de branșament defectate/deteriorate din motive dovedite ca fiind imputabile 
utilizatorului, înlocuirea acestuia se va face pe costul lui. 
         Completarea ART. 179, SC Compania Aquaserv SA are dreptul, după cum urmează: 
f)  să verifice şi să constate starea instalaţiilor interioare de apă și canalizare ale utilizatorului, 
incluzând şi instalaţiile de preepurare care trebuie să corespundă prescripţiilor tehnice avute la 
obţinerea avizelor. 
          Completarea ART. 180 Utilizatorul este obligat, după cum urmează: 
oo) să nu evacueze apa pluvială în rețeaua menajeră. Apele pluviale pot fi descărcate doar în 
rețelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului. 
z) să permită accesul operatorului la căminele de racord, pentru prelevarea de probe de 
monitorizare a apelor uzate, precum și la instalațiile interioare de canalizare/preepurare, în 
scopul efectuării controlului. 
        Completarea Art. 181 Utilizatorul are dreptul, după cum urmează: 
i) să participe  personal sau prin delegat împuternicit la citirea contorului de branşament în cazul 
contoarelor mecanice cât şi la prelevarea probelor de apă deversate. Citirea contoarelor de apă 
cu citire la distanţă, se efectuează în lipsa delegatului/utilizatorului . 
        Completare ART. 212, după cum urmează: 
         A. 
        • Constituie contravenţie şi se sancţionează, utilizatorul, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel 
încât să constituie infracţiune, după cum urmează: 



b) Cu amendă de la 500 la 1000 lei, pentru nerespectarea următoarelor articole:  55(1), 56(1), 
56(2), 89(3), 89(4), 123, 124(2) si (4), 129, 131, 168, 174(1), 174(2), 180 (j), 180 (l),  180 (o), 
180(oo),180 (p), 180 (q), 180 (x). 
 

II. Modificări/completări propuse la Contractul de furnizare/prestare a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, sintetizate în anexa nr.2,  ataşată prezentei 
CAPITOLUL IV - Drepturile şi obligaţiile operatorului după cum urmează : 
           Persoane fizice/juridice 
  4) să asigure funționarea rețelei publice de canalizare la parametrii proiectați; să preia 
apele uzate la parametrii prevăzuți în normativele în vigoare și în conformitate cu avizul de 
racordare emis de operatorul sistemului public de canalizare.  
           pers fizice/juridice 
  5) să pună în funcţiune branşamentul de apă şi/sau racordul de canalizare în maxim 10 
zile lucrătoare de la încheierea contractului de furnizare/prestare 
  8) să acorde 8.1  bonificaţii prin reducerea valorii facturii curente cu 30% şi despăgubiri 
pentru daunele provocate din culpa sa, numai la cererea utilizatorului, formulată în termen de 10 
zile lucrătoare de la data producerii evenimentului reclamat, în următoarele situații :                                                                                                                                                                                                                                             
a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 5 alin. 3) ; b) neanunţarea întreruperilor, conform 
prevederilor art. 5 alin. 6)  şi 7) c) nereluarea serviciului în termen de 5 zile lucrătoare de la 
efectuarea plăţii integrale a tuturor obligaţiilor de plată (penalităţi, sold, taxă de 
debranşare/rebranşare, cheltuieli de judecată) d) deteriorarea instalaţiilor interioare datorate 
înregistrării unei presiuni în punctul de delimitare mai mare decât limita admisă potrivit normelor 
tehnice în vigoare e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 9); 
 (8) 8.1.1. reducerea consumului facturat pe branşament cu 1 mc anual, în vederea 
compensării pentru toate situaţiile în care calitatea serviciilor operatorului nu au fost 
corespunzătoare. 
 (11) să schimbe pe cheltuiala sa contorul instalat la branşamentul utilizatorului, în cazul în 
care s-a constatat că, este defect şi/sau blocat, din motive neimputabile utilizatorului,  în termen 
de maxim 5 zile calendaristice de la constatare, exceptând perioadele cu temperaturi exterioare 
sub – 5 grade Celsius. Constatarea defecţiunii se face în termen de cel mult 3 zile de la sesizare; 
În cazul contoarelor de branșament defectate/deteriorate din motive dovedite ca fiind 
imputabile utilizatorului, înlocuirea acestora se va face pe costul lui.  
         Modificarea/completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare pentru persoane fizice CAPITOLUL V , art.6,  Drepturile şi obligaţiile 
utilizatorului. 
        Persoane fizice/juridice   
        3) 1) să beneficieze, la cerere formulată în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii 
evenimentului reclamat, de reducerea valorii facturii, prin acordarea de bonificaţii în valoare de 
30% din valoarea facturii curente şi despăgubiri, în următoarele situaţii: 
       a)nefurnizarea apei conform prevederilor art. 5 alin. 3); 
       b)neanunţarea întreruperilor, conform prevederilor art. 5 alin. 6)  şi 7)  
       c)nereluarea serviciului în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea integrală a tuturor 
obligaţiilor de plată (penalităţi, sold, taxă de debranşare/rebranşare) ; 



       d)deteriorarea instalaţiilor interioare datorate înregistrării de presiune în punctul de 
delimitare mai mare decât limita admisă potrivit normelor tehnice în vigoare; 
       e)nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 9); 
       3.2)  să beneficieze de reducerea consumului facturat pe branşament cu 1 mc anual, în 
vederea compensării pentru toate situaţiile în care calitatea serviciilor operatorului nu au fost 
corespunzătoare. 
        Persoane fizice 
        CAPITOLUL V, art.6.6 să participe  la citirea contorului de branşament, în cazul contoarelor  
mecanice. Citirea contoarelor de apă cu citire la distanţă , se efectuează în lipsa utilizatorului .  
         Persoane juridice 
         Art.6.6 să participe prin delegat imputernicit la citirea contorului de branşament, în cazul 
contoarelor mecanice cât și la prelevarea probelor de apă deversată. Citirea contoarelor de apă 
cu citire la distanţă , se efectuează în lipsa delegatului. 
         Persoane fizice/juridice 
         CAPITOLUL V, art.6.7 să primească răspuns în maxim 30 de zile calendaristice la orice 
sesizare sau reclamație scrisă adresată Operatorului ; Informații privind utilizatorul și 
punctul/punctele de consum, se furnizează doar titularului de contract sau împuternicitului 
acestuia. 
 completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare pentru persoane fizice, CAPITOLUL V, art.7, Drepturile şi obligaţiile utilizatorului, 
utilizatorul are următoarele obligaţii :, după cum urmează :  
          Persoane fizice 
 3) să asigure accesul la contorul propriu sau al altui utilizator, în condiţii de igienă şi 
securitate, să asigure integritatea sistemelor de măsurare, să permită citirea contorului şi 
efectuarea verificărilor instalaţiilor operatorului precum şi a operaţiilor de întreţinere şi de 
intervenţii, dacă acestea sunt amplasate pe proprietatea sa. Să asigure accesul şi să permită 
verificarea instalaţiei interioare de apă şi canalizare de pe proprietatea sa. 
         Persoane juridice 
         4) să asigure accesul la contorul propriu sau al altui utilizator, în condiții de igienă și 
securitate, să asigure integritatea sistemelor de măsurare, să permită citirea contorului și 
efectuarea verificărilor instalațiilor operatorului precum și a operațiilor de intreținere și 
intervenții, dacă acestea sunt amplasate pe prorietatea sa. Să asigure accesul și să permită 
verificarea instalațiilor interioare de apă și canalizare de pe proprietatea sa. 
 8) să ia masuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, demisolurilor sau a oricăror 
construcţii care au instalaţii interioare de canalizare (sifoane de pardoseală, chiuvete, etc.) 
racordate sub cota capacului celui mai apropiat cămin al sistemului public de canalizare, prin 
montarea unor clapete de reţinere( unic sens) pe instalaţia interioară, sau după caz să 
implementeze soluții de evacuare a apelor uzate în sistemul public de canalizare prin pompare. 
Întreţinerea periodică a acestor clapete sau a echipamentelor de pompare intră tot în sarcina 
utilizatorului. 
         Persoane juridice 
         10.) să ia măsuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, demisolurilor sau a oricăror 
construcții care au instalații interioare de canalizare ( sifoane de pardoseală, chiuvete etc. ) 
racordate sub cota capacului celui mai apropiat cămin al sistemului public de canalizare, prin 



montarea unor clapete de reținere ( unic sens ) pe instalația interioară sau după caz să 
implementeze soluții de evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare prin pompare. 
Întreținerea periodică a acestor clapete sau a echipamentelor de pompare intră tot în sarcina 
utilizatorului. 
          Persoane fizice 
 20.) să descarce doar ape uzate în reţeaua de canalizare menajeră, descărcarea apelor 
meteorice în reţeaua de canalizare menajeră fiind interzisă. Apele pluviale pot fi descărcate doar 
în rețelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului. 
         Persoane juridice 
          art. 26 să descarce doar ape  uzate în reţeaua de canalizare menajeră, descărcarea apelor 
meteorice în reţeaua de canalizare menajeră fiind interzisă. Apele pluviale pot fi descărcate doar 
în rețelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului. 
         Persoane fizice 
- completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare pentru persoane fizice la CAPITOLUL VI, art.8, după cum urmează: 
 (1) Cantităţile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrarilor contorului de 
branşament, citit periodic ( lunar,trimestrial sau semestrial). În cazul contoarelor mecanice  
datele de citire  se vor consemna după caz în lista de citire, sau procesul verbal de citire, încheiat 
între operator şi utilizator. În cazul contoarelor  cu citire la distanţă, datele citite vor fi transmise 
prin sms , în maxim 2 zile de la citire.  
      completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare pentru persoane fizice CAPITOLUL VI, art.8 Stabilirea cantităţii de apă furnizată şi a 
celei evacuate în reţeaua de canalizare 2.1 Stabilirea volumelor apelor uzate menajere, după cum 
urmează: 
          Persoane fizice 
 (3) Pentru consumatorii dotaţi cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare,                                                                                           
a) cantitatea evacuată va fi cea efectiv determinată ca diferenţă a indexurilor 
contorului/debitmetrului.  
b ) Pentru contoarele/debitmetrele constatate defecte, cantitatea determinată (estimată) de apă 
uzată va reprezenta 100% din cantitatea totală de apă potabilă furnizată și facturată. 
         Persoane juridice 
         (4) Pentru consumatorii dotaţi cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare,                                                                                           
a) cantitatea evacuată  va fi cea efectiv determinată ca diferenţă a indexurilor 
contorului/debitmetrului.  
b ) Pentru contoarele/debitmetrele constatate defecte, cantitatea determinată (estimată) de apă 
uzată va reprezenta 100% din cantitatea totală de apă potabilă furnizată și facturată. 
         În conformitate cu art.21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei, pentru a vota în Adunarea Generală 
modificarea și completarea Regulamentului Serviciului, reprezentanții asociaților trebuie să aibă 
un mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a 
asociatului al cărui reprezentant este.  
        Întrucât în conformitate cu art.76 alin.(2), lit.„a”, Regulamentul serviciului de alimentare cu 
apă și de canalizare în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A este parte integrantă a 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, 
datorită modificărilor care vor fi aduse acestui Regulament se impune și modificarea Contractului 



de delegare printr-un Act Adițional, semnat de președintele Asociației în numele și pe seama 
asociaților. 
        Având în vedere cele expuse, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind mandatarea reprezentantului autorităţii deliberative a municipiului/ 
orașului/comunei.....de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  modificarea 
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane 
fizice/juridice, în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A. 
 

 
 

Primar, 
Ioan Vasu 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 din  29  martie 2019 
 
privind suspendarea activității SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU SRL 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25.04.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr…….din  
……...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 a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr.      din          privind 
suspendarea activității SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU SRL, 
Hotărârea nr.61 din 23 decembrie 2013 privind  înfiinţarea SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII 
EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL; 

ACTUL CONSTITUTIV al Societatii SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RICIU 
S.R.L., 

Ținând cont de faptul că  societatea nu are personal angajat în număr corespunzător pentru 
efectuarea serviciului de pază, 
Hotărârea nr. 29/29.03.2019 privind încheierea unui contract de prestări servicii cu o  societate 
specializată pentru asigurarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor publice și 
private ale comunei Râciu, 
În temeiul prevederilor: 
Art.196 ^1 alin.(1) din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)privind societăţile, 
Art.36, alin.(2) lit.a), alin. (3) lit.b) și c) din din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu 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.Se aprobă suspendarea activității SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU SRL, pe 
o perioadă de .........ani începând cu data de ...............2019 până la ............. 
Art.2. Se împuternicește doamna Morariu Leontina, având funcția de administrator al societății 
să reprezinte asociații SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU SRL și să semneze orice 
document necesar la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș și unitățile 
bancare la care societatea are conturi deschise. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroul financiar contabil şi resurse umane; 
 SC Servicii EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU SRL ; 
 Oficiului Național al Registrului Comerțului din Tg.Mureș; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                                Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                             Secretar: Dunca Ioan 
 ……………………….                                               ………………………. 
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Primar, 
IOAN VASU 

   ………………………. 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind suspendarea activității SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU SRL 
 

Informaţii de bază 

Pentru suspendarea activitatii societatea trebuie sa procedeze la 
indeplinirea formalitatilor la registrul comertului, prin depunerea cererii de 
inscriere de mentiuni privind suspendarea activitatii societatii pentru o 
durata ce nu poate fi mai mare de 3 ani potrivit art. 237 alin. (2) din Legea 
31/1990 privind societatile comerciale. In timpul perioadei de inactivitate 
temporara societatea nu trebuie sa deruleze nicio tranzactie si este 
recomandat sa suspende contractele (ex. utilitati) si in masura in care este 
posibil sa se plateasca datoriile si sa inchida conturile bancare. 
Daca intervin modificari in vectorul fiscal ca urmare a starii de inactivitate 
(spre exemplu, societatea nu mai are calitatea de angajator ca urmare a 
incetarii tuturor contractelor de munca) se va depune la organul fiscal 
formularul 010 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 
pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica” 
in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii de mentiuni la registrul 
comertului, dupa cum se prevede la art. 77^1 alin. (2) din Codul de 
procedura fiscala. 
Suspendarea activitatii la Registrul Comertului are drept consecinta fiscala 
anularea, din oficiu, a inregistrarii in scop de TVA a societatii. Anularea 
codului de inregistrare in scop de TVA are loc la data inscrierii mentiunii 
privind suspendarea activitatii la Registrul Comertului. 
In ultimul decont de TVA depus inainte de anularea inregistrarii in scopuri 
de TVA se vor efectua ajustarile TVA dedusa pentru bunurile de capital si 
activele corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de 
capital, potrivit prevederilor art. 148 si 149 din Codul fiscal. 
Ulterior inscrierii suspendarii la ONRC, societatea  poate solicita organului 
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fiscal competent regimul de declarare derogatoriu, conform OMFP 
1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare 
derogatoriu, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care 
indeplineste conditiile prevazute la punctul 3 din procedura prevazuta de 
acest act legislativ si anume: 
"a) sa nu desfasoare niciun fel de activitate; 
b) sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri 
extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor; 
c) sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de 
retinere la sursa a impozitului; 
d) sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata 
indeplinite; 
e) sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu 
optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si 
contributiilor; 
f) sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, in curs de derulare; 
g) sa nu fie inscrisi in lista contribuabililor declarati inactivi; 
h) in cazul contribuabililor, persoane juridice, infiintati in baza Legii 
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, inactivitatea temporara sa fie inscrisa in registrul 
comertului, conform prevederilor art. 237 din legea mentionata." 
Astfel,  regimul de inactivitate temporara nu trebuie confundat cu regimul 
de declarare derogatoriu. Inactivitatea temporara inscrisa la registrul 
comertului, pe baza de cerere de inscriere de mentiuni este o conditie 
necesara, dar nu si suficienta pentru obtinerea regimului derogatoriu de 
declarare, societatea trebuind sa indeplineasca si celelalte conditii anterior 
amintite. 
In lipsa aprobarii regimului derogatoriu de declarare, societatea trebuie sa 
depuna declaratiile fiscale pentru acele tipuri de obligatii cu care inca mai 
figureaza in vectorul fiscal, chiar daca obligatiile de plata datorate sunt 
zero, dupa cum se prevede la art. 81 alin. (3) lit. d) din Codul de procedura 
fiscala. 
Prin urmare, suspendarea activitatii societatii, presupune ca societatea nu 
mai poate desfasura activitate conform obiectului sau de activitate. A nu se 
confunda cu lichdarea voluntara a societatii. 

   

Propunerea spre 

aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre pentru  suspendarea activității SC SERVICII EDILITARE 
PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU SRL. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 

   

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  22 martie  2019 
 

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2018 la SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL. 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25.04. 2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …… 
din  ………...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 
Situaţiile financiare anuale ale SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, la care Consiliul 
Local  este asociat unic;    
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr......... din 
........04.2019 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea 
profitului si raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2018, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL,  
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu, nr........ din data de ........04.2019.; 
Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, care la  CAP. IV, ART. 10.12. 
alin (1), prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, asociatul unic, 
va aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii.   
Avand  în vedere: 
Prevederile art.35 din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) a 
contabilităţii; 
Prevederile ORDONANŢEI nr. 64 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind repartizarea 
profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; 
Prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
societăţile***); 
Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  



Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate; 
În temeiul  art.36, alin.(2), lit. “a”, alin.(3) lit. “b”, alin. (4) lit. “a”, alin. (6) pct.19 lit. “f”, art. 45, 
alin. (1) si art.115 alin. (1) lit. “b”, 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 bilanţul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul 
administratorului pentru exercitiul financiar 2018 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL, conform anexelor ......... 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-contabil şi 
resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 
 
PRIMAR,                                                                                            Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                                         Secretar: Dunca Ioan 
 
 ……………………….                                                                                 ……………………… 
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Primar, 

IOAN VASU 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2018 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL. 

Informaţii de bază 

Având în vedere raportul Biroului financiar contabil şi resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, raportul specialitate al 
comisiei de cenzori cu privire la situatiile financiare a SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL, raportul de specialitate al S.C. SERVICII 
EDILITAR- Având în vedere Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL, care la  CAP. IV, ART. 10.12. alin (1), prevede că 
în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, asociatul unic, 
va aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, 
potrivit legii.   
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/1990/R/A a societăţilor 
comerciale, 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, 
În baza Legii nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia 
publică locală, 
Raportul auditorului independent şi Raportul administratorului pentru 
exerciţiul financiar 2018, 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea bilantului contabil, a contului de 
profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul administratorului 
pentru exercitiul financiar 2018 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
                                                        din  22 martie  2019 
 
privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea 
profitului si raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2018, la SC SERVICII 
EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RÂCIU SRL. 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25.04.2019, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr.45  din  17.04.2019, 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:  
Situaţiile financiare anuale ale SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RÂCIU SRL, la care 
Consiliul Local  este acționar majoritar;    
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr................. din 
16.04.2019 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, 
repartizarea profitului si raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2019, al SC 
SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RÂCIU SRL, 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu, nr. ........ din 16.04.2019; 
Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RÂCIU SRL, care la  CAP. IV, 
ART. 10.12. alin (1), prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, 
asociatul unic, va aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, 
potrivit legii.   
Avand  în vedere: 
Prevederile art.35 din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 
(**republicată**)(*actualizată*) a contabilităţii; 
Prevederile ORDONANŢEI nr. 64 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind repartizarea 
profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; 
Prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
societăţile***); 



Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  
Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate; 
În temeiul  art.36, alin.(2), lit. “a”, alin.(3) lit. “b”, alin. (4) lit. “a”, alin. (6) pct.19 lit. “f”, art. 
45, alin. (1) si art.115 alin. (1) lit. “b”, 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 bilanţul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2019 la SC SERVICII EDILITARE PAZĂ 
ŞI PROTECTIE RÂCIU SRL, conform anexelor ................. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-
contabil şi resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RÂCIU SRL; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă 

publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
PRIMAR,                                                                              Vizat pentru legalitate, 
Ioan  Vasu                                                                            Secretar: Dunca Ioan 
 ……………………….                                                              ………………………. 
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Primar, 

IOAN VASU 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2018, la SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI 
PROTECTIE RÂCIU SRL. 

 

Informaţii de bază 

Având în vedere raportul Biroului financiar contabil şi resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, raportul specialitate al comisiei de cenzori 
cu privire la situatiile financiare a SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RICIU 
SRL, raportul de specialitate al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RÂCIU 
SRL. 
- Având în vedere Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE 
RÂCIU SRL, care la  CAP. IV, ART. 10.12. alin (1), prevede că în termen de trei luni 
de la încheierea exerciţiului financiar, asociatul unic, va aproba situaţiile financiare 
anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii.   
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/1990/R/A a societăţilor comerciale, 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Propun aprobarea situației financiare a SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE 
RÂCIU SRL,, pe anul 2018 în forma prezentată, conform anexelor care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, 
repartizarea profitului si raportul administratorului pentru exercitiul financiar 
2018 la SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECTIE RÂCIU SRL. 
 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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