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Încheiat astăzi, 29.03.2019 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.31 
din 21.03.2019, 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 29.03.2019 a fost 
convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Râciu. Vă informez că din totalul de 13 de 
consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 13 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,  VASU RAUL-FLORIN şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN. 
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 27.02.2019, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al Consiliului Local. 
Supun la vot  procesele verbale în forma prezentată.  
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Vă informez că trebuie să nominalizăm un consilier pentru a conduce ședințele de consiliu local în 
următoarele 3 luni, deoarece dl consilier Ulieșan Sebastian și-a încetat mandatul.  
În baza prevederilor art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
Ţinând cont de Regulamentul de Organizare şi  funcţionare al Consiliului Local al comunei Rîciu H.C.L 
Nr.7/2016, unde la Cap.II, secţiunea I, art.9 este stabilită: “Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu 
poate fi mai mare de 3 luni, perioadă în care acesta nu-şi pierde calitatea de consilier”.  
Luând în considerare faptul că mandatul preşedintelui în funcţie a expirat,  consideram legala si oportuna 
adoptarea unui proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru un nou mandat, 
conform prevederilor art. 35 si art. 41 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, 
republicata. 
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 alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada 
martie-mai  2019. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
2.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.70/20.11.2018 privind aprobarea prelungirii 
termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General pentru cele 15 localități componente ale 
comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii  termenului de valabilitate al “Planului Urbanistic 
General și RLU“ pentru cele 15 localități componente ale comunei Râciu. 



Inițiator- Primar Ioan Vasu 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 75/29.11.2018 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2019. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
5.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptul de acces pe domeniul public  al Comunei  Râciu în 
vederea instalării de infrastructură de comunicaţii electronice, de către S.C. RCS & RDS S.A  conform 
dispoziţiilor Legii nr.159/2016 reprezentând imobilul înscris în CF nr.50311 Râciu, având nr.cadastral 
50311, imobil aflat în proprietatea publică a Comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
6.Proiect de hotărâre cu privire la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestică. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
7.Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 662 din 10.03.2005 încheiat între 
comuna Râciu şi dr. Marc Minadona, medic specialist medicină de familie la „Cabinet Medical Individual 
Dr. Marc Minadona” întrucât concesionarul nu mai desfăşoară activitate medicală autorizată. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a spatiului cu destinatia de cabinet medical 
catre Cabinet Medical Individual – dr.Conț Mirela-Daniela. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
9.Proiect de hotărâre privind închirierea directă a clădirii situată în curtea Căminului Cultural din satul 
Sânmartinu de Câmpie în vederea amenajării  unui spațiu cu destinația frizerie-coafor. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
10. Proiect de hotărâre 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. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 
2019 al comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
12.Prezentarea Raportului anual al primarului comunei Râciu privind starea economică, socială și de 
mediu pe anul 2018. 
13.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. 
Dl Dunca Ioan-secretar. 
Mandatul președintelui de ședință Florea Dorel s-a încheiat, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea 
unui nou președinte pentru perioada martie-mai 2019. 
Dl consilier VINCOVICI IULIUS-AURELIAN, îl propune pe dl Cozoș Ioan-Andrei. Dacă mai doreşte cineva să 
facă propuneri ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.20/2019. 
Punctul nr.2.Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar. 
Având în vedere adresa Instituției Prefectului-Județul Mureș nr. 17793/2018/SV/05.03.2019, înregistrată 
la instituția noastră sub nr. 1156/11.03.2019 prin care ne informează că în urma exercitării controlului de 
legalitate efectuat asupra HCL nr. 70/29.11.2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate 



al „Planului Urbanistic General “ pentru  cele 15 localităţi componente ale comunei Râciu,  s-a constatat 
faptul că în preambulul hotărârii nu este prevăzut avizul consiliului judetean, și nici nu este atașat la 
documentația acesteia, așa cum este prevăzut în art.46, alin 1^8 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata. 
Avizul consiliului județean, se obține în baza analizei informațiilor statistice  disponibile privind dinamica 
economică, socială și teritorială  în raport cu strategiile și programele de dezvoltare de la nivel local. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.21/2019. 
Punctul nr.3.Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar. 
Conform LEGII nr. 303 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 
pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul; 
Art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 131/2013, se modifică după 
cum urmează: 
"Art. II. - Termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate şi aprobate până în anul 
2003 poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti până 
la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 
2018." 
Planul Urbanistic General are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi 
reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea 
programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrative teritorială are obligaţia să îşi 
întocmească şi să îşi aprobe Planul Urbanistic General, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani. 
Ținând cont de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene; 
Propun Prelungirea termenului de valabilitate al Planulului Urbanistic General al Comunei Rîciu până la 
intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, şi anume până la data de 31.12.2023. 
Având în vedere avizul nr.6269/19.03.2019 emis de  Consiliul Județean Mureș. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13 din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.22/2019. 
Punctul nr.4. Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar. 
Având în vedere adresa Instituției Prefectului nr. 17793/2018/SIV din data de 05.03.2019, înregistrată la 
instituția noastră sub nr. 1156/11.03.2019 prin care ne informează că în urma exercitării controlului de 
legalitate asupra setului de acte administrative înaintat,  respectiv asupra HCL nr.75/29.11.2018 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 
2019 nu s-a ținut cont de prevederile art.491, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
Conform HCL 75/2018 în preambul au fost invocate prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Potrivit art.491 alin (1) Indexarea impozitelor şi taxelor locale 



(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este 
stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 
aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe 
site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.23 /2019. 
Punctul nr.5.Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar. 
Prin HOTĂRÂREA NR. 12 din 27 februarie 2014 Consiliul Local Râciu a  aprobat Regulamentul privind 
condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Râciu în vederea 
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, 
precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice. 
Potrivit prevederilor Legii  nr. 159 din 19 iulie 2016  privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de 
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării 
reţelelor de comunicaţii electronice, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în 
condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietăţi în 
condiţiile legii. 
SC RDS & RCS SA  ne informează că au în derulare amplasarea unui corp prefabricat de tip container cu 
funcțiunea de spațiu tehnic pentru echipamente de telecomunicații cu dimensiunile 2,00 x 2,00 x 2,5 m și 
alimentarea acestuia cu energie electric şi solicită acordarea dreptului de acces pentru executarea 
lucrărilor   asupra unei suprafeţe de 4 mp de teren pe toată perioada de existenţă a Reţelei. 
Regulamentul mai prevede obligativitatea oricărui furnizor de reţele de comunicaţii electronice să 
încheie un contract în formă autentică cu comuna Râciu în calitate de titular al dreptului de proprietate 
publică sau privată. 
În contractul încheiat între părţi, se vor specifica lungimile şi suprafeţele ocupate de reţelele şi 
echipamentele electronice precum şi toate condiţiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de 
astfel de reţele, inclusiv dreptul de folosinţă asupra imobilului, precum şi despăgubirile datorate pentru 
eventualele prejudicii cauzate prin efectuarea lucrărilor. 
În baza dispoziţiilor art.36, alin.2, lit.c, art.45, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre ca fiind legal şi oportun. 
Potrivit Deciziei președintelui ANCOM pentru astfel de elemente de rețea de comunicații electronice 
tariful pentru exercitarea  dreptului deacces nu poate depăși valoarea 0. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl. Primar. Propun ca taxa să fie de 144,46 lei/mp/lună. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.24 /2019. 
Punctul nr.6.Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar. 
In conformitate cu prevederile art.3, att.4, art.7, art.13 alin.1 lit.b si art.13 alin.2, art.14, art.22 6,art.35' si 
art.36 lit.d din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice— republicata, cu 
modiricarile si completarile ulterioare,  



ANEXA nr. 4: Modelul procesului-verbal prevazut la art. 226 alin. (4) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea 
si combaterea violentei domestice, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, din Ordinul nr. 
146 din 11 decembrie 2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenta domestica de catre politisti, 
art.1, art,2 si art.3 din Anexa:Procedura pentru interventia de urgență in cazurile de violenta 
domestica, la Ordinul nr. 2525/2018, 
Interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica se realizeaza de catre echipa mobile alcatuita din 
rcprezentanti ai serviciului public de asistenta sociala. 
In acest sens, prin hotarare a consiliului local, componenta echipei mobile poate fi extinsa prin includerea unor 
reprezentanti ai politiei locale, oricaror alti specialisti din cadrul aparatului propriu, etc. 
Tinand cont de cele mentionate, se propune constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in 
cazurile de violenta domestica, in urmatoarea componenta: 
Baciu Nicoleta- consilier principal- compartimentul de asistență socială-coordonator echipă mobilă 
Dunca Ioan-secretar-membru 
Chertes Ioan-viceprimar-membru 
Barteș Roma-referent superior-membru 
Belean Alin-Ciprian-consilier local-membru 
Deplasarea membrilor echipei mobile pentru intervențiile de urgență în cazurile de violență domestică 

se va face cu autoturismul instituției. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.25 /2019. 
Punctul nr.7.Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar. 
În baza Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 
medicale şi a Hotărârii Consiliului Local nr. …./25.11.2004 s-a încheiat Contractul de concesiune nr. 662 din 
10.03.2005 cu Cabinetul Medical Individual dr. Marc Minadona al cărui obiect îl constituie exploatarea 
spaţiului, în care funcţionează cabinetul medical medicina familiei, situat în Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 
50 (cabinet medical nr. II), contract modificat ulterior prin acte adiţionale. Prin solicitarea înregistrată la 
comuna Râciu sub nr. 853/25.02.2019, titulara cabinetului medical, dr. Marc Minadona, solicită încetarea 
Contractului de concesiune nr. 662 din 10.03.2005, motivat de faptul că s-a pensionat și nu mai desfăşoară 
activitate medicală autorizată începând cu data de 30 aprilie 2019 
Având în vedere prevederile: art.8 din Contractul de concesiune nr. 662 din 10.03.2005  care stipulează : 
,,8.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: .... h) în cazul în care titularul 
cabinetului medical nu mai desfăşoară activitate medicală autorizată’’;  art. 5 din Hotărârea Guvernului 
nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările 
ulterioare, care stipulează : ,, (1) Durata concesiunii se stabileşte de către părţi, nu poate fi mai mică de 
15 ani şi nu poate depăşi durata prevăzută de actele normative în vigoare. (2) În situaţia în care 
concesionarul îndeplineşte condiţiile în vederea pensionării pentru limită de vârstă la un termen care se 
înscrie în cadrul duratei minime a concesiunii, contractul de concesiune se va încheia pe o perioadă care 
să nu depăşească data limită de pensionare. (3) Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în 
următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; b) în cazul în care 
interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei 
despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale 
de către concesionar, prin rezilierea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina 
concesionarului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea 
unilaterală de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului; e) la dispariţia, dintr-o 
cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l 
exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; f) în cazul în care titularul cabinetului medical nu 



mai desfăşoară activitate medicală. (4) Concesionarul poate denunţa unilateral contractul de concesiune 
pentru motive personale, notificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denunţării.’’ Precizăm că în 
conformitate cu prevederile art. 10 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea 
unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările ulterioare coroborate cu prevederile art. 
6.1.3. din contractul de concesiune nr. 662 din 10.03.2005      modificat prin actul adiţional nr. 
1/01.02.2010, concesionarul are obligaţia de a restitui bunul concesionat, după expirarea contractului de 
concesiune, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, inclusiv investiţiile realizate, cel puţin în 
condiţiile în care a fost preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse. Pe 
cale de consecinţă, ţinând cont de cele expuse mai sus, propunem : - încetarea, fără plata vreunei 
despăgubiri, a Contractului de concesiune nr. . 662 din 10.03.2005, încheiat cu Cabinet Medical Individual 
dr. Marc Minadona, având ca obiect exploatarea spaţiului, în care funcţionează cabinetul medical 
medicina familiei, situat în localitatae Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 50, întrucât concesionarul nu mai 
desfăşoară activitate medicală autorizată ca urmare a pensionării titularului de cabinet pentru limită de 
vârstă. - încetarea Contractului de concesiune nr. 132/25.01.2005, dată până la care concesionarul este 
obligat să achite redevenţa la contract. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.26 /2019. 
Punctul nr.8.Dl Cozoș Ioan-Andrei -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar. 
Proiectul de hotărâre are la bază cererea dnei dr. Conț Mirela-Daniela inregistrata la Primaria comunei 
Râciu sub nr. 850/25.02.2019, prin care se solicita  închirierea spațiului în care funcționează Cabinetul 
Medical Individual Dr. Marc Minadona de la care a preluat praxisul medical. Motivat de prevederile 
Ordinului nr. 299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în 
temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 
medicale, ale art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1) si art. 10 alin. (1) din Hotararea 
Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu 
modificarile si completarile ulterioare si ale art. 14 alin. (1) – (4) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare si de faptul ca pentru a putea fi concesionate, fara licitatie publica, spatiile prevazute in 
contractele de concesiune trebuie sa se afle in domeniul privat si cu incadrarea in prevederile art. 36 alin. 
(2) lit. „c“, alin. (5) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi, 
in forma prezentata. Potrivit ordonantei sus-mentionata, „bunurile imobile aflate în proprietatea privată 
a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, pot fi 
date în folosinţă gratuită, închiriate, concesionate ori vândute fără licitaţie publică cabinetelor medicale 
sau, după caz, unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică.” Contractele de concesiune sunt 
considerate anexe la prezentul proiect de hotarare si sunt alcatuite din: partile contractante, obiectul 
contractului, termenul contractului, redeventa, modalitatea de plata, drepturile partilor, obligatiile 
partilor, modificarea contractului, încetarea contractului de concesiune, raspunderea contractuala, forta 
majora, notificari, litigii si alte clauze si orice modificare a contractului de concesiune se face numai prin 
act aditional semnat de ambele părti contractante. Intrucat bunurile astfel concesionate trebuie sa se 
afle in domeniul privat al comunei, iar aceasta conditie a fost indeplinita, propun adoptarea proiectului 
de hotărâre privind concesionarea, fara licitatie publica, a unor spatii apartinand domeniului privat al 
comunei Râciu, in forma prezentata. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  



Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.27/2019. 
Punctul nr.9.Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului primar. 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Avand in vedere cererea  nr.390/28.01.2019,  a dnei Lăcan Daniela prin care solicita Consiliului Local al 
comunei Râciu obtinerea unui spatiu, din proprietatea publica/privată  a  comunei Râciu, situat in curtea 
Căminului Cultural din satul Sânmartinu de Câmpie, in vederea amenajării unui spațiu cu destinația 
frizerie-coafor, 
In conformitate cu prevederile art. 1 si art.3 alin. (1) si art.14 si art.16, alin.(1) din Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1)si alin. (2), lit.c)  din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala republicata, modificata si completata; 
Intrucat  clădirea prevăzută cu o încăpere  este neutilizat și urmare a trecerii timpului s-a deteriorat, nu 
credem că este momentul să facem acuma sau în viitor o investiție, căreia nu i-am putea da o utilitate. 
Amenajerea unui astfel de spațiu este util pentru locuitorii satului Sânmartinu de Câmpie și considerăm 
că se poate închiria prin negociere direct întrucât nu mai sunt alte cereri depuse pentru acel spațiu. 
Solicitanta va face investiții pentru a putea pune în funcțiune salonul iar cheltuielile efectuate se vor 
scădea din pretul chiriei. 
Prin aprobarea acestei cereri va exista șansa atragerii de fonduri catre bugetul local. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.28/2019. 
Punctul nr.10.Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului viceprimar. 
Ținând cont de faptul că în anii anteriori, serviciul de pază pe plan local a fost asigurat de către SC 
Servicii Edilitare Pază și Protecție Râciu SRL societate care în următoarea perioadă se va desființa din 
lipsă de angajați, 
Interesul comunităţii locale, pe baza şi în executarea legii, în vederea continuităţii activităţilor de 
asigurare a ordinii şi liniştii publice şi pentru a veni în sprijinul cetăţenilor comunei, precum şi principalul 
obiect de activitate al acestei instituţii de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în condiții de 
siguranță sporită și la costuri financiare cât mai reduse, precum și la crearea unor noi locuri de muncă, 
consider că se impune luarea unor decizii competente în acest sens. 
În acest context de măsuri rolul autorităţile publice la nivel local este major şi de a găsi soluţii pentru 
organizarea pazei comunale la nivelul cerinţelor, asigurând paza obiectivelor social culturale, instituţiilor 
publice precum şi gospodăriile din intravilanul localităţii. 
Drept consecință consider imperios necesar 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 conformitate cu prevederile art.18 din din LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**) privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*) 
ART. 18 
(1) În localităţile rurale se organizează paza comunală. 
(2) Primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor şi 
răspunde pentru întocmirea planului de pază a comunei. 



(3) Întocmirea planului de pază, instruirea şi controlul personalului de pază din localităţile rurale se 
efectuează de către organele locale de poliţie sau de structurile implicate în activitatea de pază. 
(4) Modalităţile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după 
consultarea prealabilă a locuitorilor, în formele prevăzute de lege. 
(5) Plata serviciilor de pază în mediul rural, precum şi procurarea de echipamente de protecţie, însemne 
şi mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din bugetul 
local. Pentru plata serviciilor de pază, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii. 
Potrivit art.19 alin.(1) din același act normativ  1) Societăţile specializate de pază şi protecţie sunt 
societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
private care se constituie şi funcţionează potrivit legislaţiei comerciale şi prevederilor prezentei legi, 
având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri şi 
valori, în condiţii de maximă siguranţă a acestora, precum şi protecţia persoanelor. 
Se va face achiziția pe SEAP, iar în funcție de ofertele găsite se va proceda la achziția serviciului. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.29/2019. 
Punctul nr.11.Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar. 
Potrivit prevederilor art.25, lit.b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, „Consiliile 
judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi 
comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti aprobă planurile anuale şi de 
perspectivă pentru prevenirea şi gestionărea situaţiilor de urgenţă". 
Ţinând cont de necesitatea întocmirii Planului Naţional care stabileşte necesarul potenţialului uman, 
resurselor materiale şi financiare ce pot fi utilizate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, 
supunem aprobării Consiliului Local al comunei Râciu, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2019. 
Componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, organele centrale şi 
organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniu şi funcţii de sprijin repartizate potrivit H.G. nr. 
2288/2004, prevăd anual, în bugetele proprii, fonduri pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă. 
Scopul acestora este de a veni în sprijinul Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, al tuturor 
instituţiilor şi organismelor implicate în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de 
urgenţă, pentru asigurarea protecţiei populaţiei, mediului şi a bunurilor materiale din comuna Râciu. 
Precizăm că aceste planuri vor contribui la întocmirea Planului Naţional care stabileşte necesarul 
potenţialului uman, resurselor materiale şi financiare ce pot fi utilizate în prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă.  
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.30/2019. 
Punctul nr.12.Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului pentru a prezenta Raportul de activitate pe anul 2018. 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, primarul prezintă, Raportul 
anual cu privire la starea economică, socială şi de mediu a localităţii, pe anul 2018, raport care constituie 
momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi 



rezolva în nume propriu şi cu responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii în interesul 
comunităţii locale pe principiile autonomiei locale. 
Din dorinta de a imbunatati in fiecare an calitatea si eficienta muncii noastre in folosul comunitatii in 
care traim, precum si in corelatie cu exercitarea atributiilor care îmi revin în conformitate cu Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, şi Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, va prezint raportul de activitate aferent anului 2018. 
În calitate de primar al comunei Râciu, am continuat să duc la îndeplinire la modul cel mai serios, 
resposabilitățile ce îmi revin ca edil al comunității, rezolvând în mare parte nevoile și urgențele locale, 
depunând eforturi susținute pentru a realiza cât mai multe dintre obiectivele pe care ni le-am propus. 
Întreaga activitate a Consiliului Local și a executivului s-a desfășurat pe baza unei tematici întocmite în 
conformitate cu atribuțiile conferite de legea organică, având totodată, în vedere, propunerile fǎcute de 
consilieri, locuitorii comunei şi personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Râciu. 
Am ales aceasta data sa va prezint acest raport prin prisma activitatii fiecarui serviciu, compartiment sau 
birou din cadrul institutiei pe care o conduc, astfel incat, dumneavoastra, parcurgandu-i randurile sa 
constatati daca prin intreaga activitate am raspuns asteptarilor si necesitatilor comunitatii noastre. 
Toate aceste activități nu s-ar fi putut desfășura fără aparatul de specialitate al primarului, care 
constituie o alianță cu cetățenii comunei Râciu, primăria reprezentând în acest fel o instituție la 
dispoziția cetățeanului. 
Primăriei comunei Râciu, are misiunea de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale 
ale cetățenilor și de a  oferiservicii publice locale de calitate, realizate în condiții de eficiență, într-un 
mod echitabil, transparent și legal. 
Funcționarii din aparatul de specialitate al primarului, structurat pe activitățile prevăzute în 
Regulamentul de Organizare și Funcționare, colaborează pentru realizarea atribuțiilor ce revin 
autorităților administrației publice locale. 
Eforturile noastre în anul 2018 au însemnat pentru comuna Râciu finalizarea proiectelor începute în anii 
anteriori, începerea unor noi proiecte, pregătirea și să depunerea unui număr de 3  proiecte pe 
programele de finanțare guvernamentale (PNDL) și europene (PNDR), principalul obiectiv fiind acela de 
a continua demersurile începute în tot ceea ce reprezintă interesele şi nevoile cetăţenilor, de aplicare în 
mod corect a actelor normative şi a legislaţiei în vigoare.  
Obiectivele gândite și propuse au fost analizate de Consiliul Local al comunei Râciu și au fost realizate 
împreună cu aparatul de specialitate al primarului. 
Aceste date statistice reprezintă o radiografie a activitatii administrative, dar suntem constienți ca avem 
inca cetateni cărora trebuie să le rezolvăm multe probleme, deși resursele noastre ca localitate sunt 
putine si limitate considerăm ca avem sansa in urmatoarea perioada sa dam masura capacitatii noastre 
administrative de a raspunde necesitatilor acestei comunitati.  
Nu am putut atinge datorită volumului mare de informaţii toate domeniile, dar putem oricand răspunde 
cetăţenilor despre orice domeniu finanţat din bani publici. 
În final trebuie spus că toate aceste realizări pe care le-am prezentat, dar și altele omise, au fost posibile 
datorită bunei colaborări pe care am avut-o cu membrii Consiliului Local, cu angajații Primăriei, cu 
conducerea școlii, dar și cu ceilalți factori de decizie din comunitatea noastră, și nu în ultimul rând am 
avut sprijinul cetățenilor comunei noastre, fapt pentru care vă mulțumesc tuturor și doresc să  
continuăm pe aceiași linie și cu rezultate mai bune în anul următor.  
II: Diverse 

Preşedintele de şedinţă, consilier-Cozoș Ioan-Andrei. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Dl consilier Eșanu Neculai. Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că în satul Sânmartinu de Câmpie au 
loc frecvente întreruperi de curent, cauzate în principal de la copacii aflați pe domeniul public și a căror 
crengi ajung la firele de curent, iar atunci când este vremea nefavorabilă din cauza vântului se produce 
atingerea firelor ceea ce cauzează întreruperile de curent cu consecințe asupra aparaturii 
electrocasnice. Un asftel de copac este la poarta dlui Șopterean Ioan  care susține că este copacul dlui.  
Dl Primar. Problema poate fi rezolvată adresându-ne societății de distribuție a energiei electrice, care 
poate veni să întrerupă curentul iar noi să tăiem crengile care ating firele. 



Dl consilier Vincovici Iulius-Aurelian. Vorbesc în numele tuturor consilierilor locali deoarece solicităm 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". 
 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim.  
 
Preşedinte de şedinţă,                                                                           Secretar, 
Cozoș Ioan-Andrei                                                                                               DUNCA IOAN   

  

 


