
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr.31 din 25 aprilie 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 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, 
Văzând expunerea de motive nr. 2235  din 16.04.2019, 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. 2236  din  16.04.2019 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 0 

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.5. Se aprobă angajamentele legale  din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi Biroul 
financiar contabil şi resurse umane . 
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Trezoreriei 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. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                                                                                                     
COZOȘ IOAN-ANDREI                                                                           Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
…………………                                                                       ……………………….     
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 32 din 25 aprilie 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.2238 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. 2237 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. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                    
 COZOȘ IOAN-ANDREI                                                                         Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  ……………………….                                                                               …………………… 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 33  din  25 aprilie 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. 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 EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, la care Consiliul 
Local  este asociat unic;    
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr. 2240 din 16.04.2019 
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. 2239 din data de 16.04.2019; 
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. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      Contrasemnează                                                                                    
Cozoș Ioan-Andrei                                                                                   Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
…………………                                                                                            ……………………….                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 34  din  25 aprilie 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 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, 
Văzând expunerea de motive nr. 2341 din 16.04.2019, 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. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      Contrasemnează                                                                                    
Cozoș Ioan-Andrei                                                                                   Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
…………………                                                                                            ……………………….                                                                                  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  35     din 25 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.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, 
Având în vedere:  
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr.2243 din 16.04.2019         
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. 
  

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                 Contrasemnează                                                                                                                     
Cozoș Ioan-Andrei                                                                                              Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                      
……………………….                                                              ……………………                                                                                                                                                                                                                                          
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 36  din 25 aprilie  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.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, 
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.2245/16.04.2019, 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. 2246/16.04.2019, 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, 
începând cu ședința din luna aprilie. 
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. 
 
 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       Contrasemnează                                                                                    
Cozoș Ioan- Andrei                                                                                   Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
……………………….                                                                                    ……………………         
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HOTĂRÂREA 
nr. 37 din  25.04.2019 

 
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.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, 
Având în vedere:  
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr. 2247 din 16.04.2019         
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 3 ani începând cu data de 15.05.2019  până la 14.05.2021. 
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. 
  

 
 

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează                                                                                    
Cozoș Ioan-Andrei                                                                     Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
…………………                                                      ……………………        
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HOTĂRÂREA 
nr. 38 din  25.04.2019 

 
 
privind aprobarea modificării și  înlocuirii anexei  menționate la art. 1 alin. (2) din  Hotărârea 
nr. 63  din  28.09.2018 privind transmiterea imobilului compus din Staţie de transfer şi Staţie 
de sortare, edificate pe terenul situat în intravilanul localităţii Pogăceaua şi înscris în C.F. 
nr.50017/Pogăceaua, din domeniul public al comunei Râciu în domeniul public al Județului 
Mureș, în vederea integrării lor în Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din 
Judeţul Mureş, ca parte integrantă a acestuia, cu anexa la prezenta hotărâre care face parte 
integrantă din aceasta. 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 25 aprilie 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:  
Expunerea de motive nr. 2249 din data de 16.04.2019 a primarului comunei Râciu privind 
aprobarea modificării și  înlocuirii anexei  menționate la art. 1 alin. (2) din  Hotărârea nr. 63  din  
28.09.2018 privind transmiterea imobilului compus din Staţie de transfer şi Staţie de sortare, 
edificate pe terenul situat în intravilanul localităţii Pogăceaua şi înscris în C.F. 
nr.50017/Pogăceaua, din domeniul public al comunei Râciu în domeniul public al Județului 
Mureș, în vederea integrării lor în Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din 
Judeţul Mureş, ca parte integrantă a acestuia, cu anexa la prezenta hotărâre care face parte 
integrantă din aceasta. 
Hotărârea nr. 63  din  28.09.2018 privind transmiterea imobilului compus din Staţie de transfer şi 
Staţie de sortare, edificate pe terenul situat în intravilanul localităţii Pogăceaua şi înscris în C.F. 
nr.50017/Pogăceaua, din domeniul public al comunei Râciu în domeniul public al Județului 
Mureș, în vederea integrării lor în Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din 
Judeţul Mureş, ca parte integrantă a acestuia, 
Adresa nr.4017/15.02.2019 a Consiliului Județean Mureș-Compartimentul de Dezvoltare 
Regională și Dezvoltare Proiecte prin care ne solicită efectuarea demersurilor necesare pentru 
predarea stației de sortare/transfer, 
Adresa nr.8736/11.04.2019 a Consiliului Județean Mureș-Compartimentul de Dezvoltare 
Regională și Dezvoltare Proiecte privind constituirea comisiei de predare a stației de 
sortare/transfer. 



Procesul verbal nr. 2278 din data de 17.04.2019 încheiat între Primăria comunei Râciu și Consiliul 
Județean Mureș, privind predarea/primirea imobilului compus din stație de sortare/transfer. 
Luând în considerare prevederile art.13 alin.(3) din Contractul de asociere încheiat cu toate UAT 
din Judeţul Mureş, ale art.7 alin.(2) din Legea nr.101/2006, republicată, privind serviciul de 
salubrizare al localităţilor, precum şi pe cele ale art. 3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), art.45 alin (1),  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 aprobă modificarea și înlocuirea anexei  menționate la art. 1 alin. (2) din   Hotărârea nr. 
63  din  28.09.2018 privind transmiterea imobilului compus din Staţie de transfer şi Staţie de 
sortare, edificate pe terenul situat în intravilanul localităţii Pogăceaua şi înscris în C.F. 
nr.50017/Pogăceaua, din domeniul public al comunei Râciu în domeniul public al Județului 
Mureș, în vederea integrării lor în Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din 
Judeţul Mureş, ca parte integrantă a acestuia, cu anexa la prezenta hotărâre care face parte 
integrantă din aceasta. 
Art.2.Stația de transfer/sortarese va preda în condițiile stării actuale. 
Art.3.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 63  din  28.09.2018, rămân aplicabile. 
Art.4. Se împuternicește primarul comunei Râciu și  Biroul financiar contabil și resurse 

umane să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Județean Mureș, 
 ADI Ecolect Mureș; 
 ADI Câmpia Transilvaniei; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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