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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 30.05.2019 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.57 din 22.05.2019, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.39 alin.(1) 
coroborat cu art. 68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Lucrările şedinţei sunt deschise  de către domnul Dunca Ioan, scretarul Consiliului Local. 
Doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 
30.05.2019 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 12 consilieri şi 
anume   BELEAN ALIN-CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA,  BUNGĂRDEAN OCTAVIAN, 
CHERTES IOAN, CONȚIU GHEORGHE, COZOŞ P. PETRU, COZOŞ IOAN-ANDREI, EŞANU NECULAI, 
FLOREA DOREL, SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEȘAN SEBASTIAN  şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN.  
Lipsește motivat dl consilier VASU RAUL-FLORIN. 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.42 alin.5 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare înaintea 
fiecărei sedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util procesul-verbal al 
sedinţei anterioare. 
Acum, înainte de sedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul verbal al sedinţei Consiliului 
local din data de 25.04.2019, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate 
al Consiliului Local. Supun la vot  procesele verbale în forma prezentată.  
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi. 
Ordinea de zi este următoarea: 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2019. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
2. Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unei clădiri în suprafață 
de 15 mp amplasată în curtea Căminului Cultural din satul Sânmartinul de Câmpie, aparținând 
domeniului privat al comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractului de prestări servicii  de pază și 
protecție încheiat între Primăria comunei Râciu și SC Profesional Guard SRL. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii  unui contract de prestari  servicii silvice cu 
Direcția Silvică Mureș-Ocolul Silvic Tg.Mureș, pentru unitățile amenajistice Valea 
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Sânmartinului-Cetegău (113,73 ha) și  Cernătoaie –Contenit  (57,37 ha) ce aparțin domeniului 
privat al comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea CONVENȚIEI DE COOPERARE pentru aplicarea 
Proiectului de interes public "POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT-
2019" încheiată între Consiliul Local Râciu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
6.Proiect de hotărâre privind prelungirea scrisorii de garanție de restituire a avansului in 
favoarea AFIR pentru proiectul "Modernizare, renovare si dotare Casa de Cultură Vasile 
Conțiu". 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Primăria  
comunei Râciu şi Asociaţia pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), în 
scopul realizării în parteneriat a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri 
Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a VIII-a, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 
iulie 2019. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
8.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea CAPITOLUL IV1  „Taxa pentru 
furnizare date“ din Hotărârea nr. 75/29 noiembrie 2018 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2019.  
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
9.Analizarea plângerii prealabile formulată de dl. Hărșian Voicu-Virgil prin av. Bria Laurean 
Radu pentru revocarea HCL 55 din 30 august 2018 privind aprobarea solicitării de  trecere din 
domeniul public al Statului Român în domeniul public al comunei Râciu, județul Mureș a unui 
teren în suprafață de 6.540 mp reprezentând curți construcții. 
10.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului viceprimar. 
Pentru faptul că la nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Râciu nu există nicio 
asociaţie  a crescătorilor de animale, considerăm că este in înteresul comunităţii ca paşunile 
existente la nivelul comunei să fie puse la dispoziţie în condiţiile legii crescătorilor de animale 
care solicită aceste păşuni. De aceea vom pune la dispoziţia acestora  păşunile proprietatea 
comunei Râciu care nu au fost concesionate de către  crescătorii de bovine şi ovine la licitaţiile 
organizate de către primăria comunei Râciu  după cum urmează: 
Păşunea Hegmeni: 50,03 ha păşune bovine 
În acest fel putem avea garanţia că păşunatul nu se va face neautorizat şi nu se vor introduce 
pe pajişti animale în afara perioadei stabilite pentru păşunat. Nu vor fi impiedicate sau 
întârziate lucrările prevăzute în planurile de exploatare, şi nu se vor introduce pe pajişti alte 
specii de animale decât cele prevăzute în parcelele respective. 
Trebuie stabilită taxa de pășunat și pentru ovine deși nu avem alocată pășune pentru această 
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specie. Dl consilier Bungărdean Octavian propune taxa de 10 lei/cap de ovine. Se supune la 
vot și se aprobă taxa propusă. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ?        
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.39/2019. 
Punctul nr.2.Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, constituie patrimoniu  unitatii administrativ teritoriale 
bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public si privat precum si drepturile si 
obligatiile cu caracter patrimonial, consiliul local al unitatii administrativ teritoriale hotarand 
inchirierea acestor bunuri in  conditiile legii.  
Avand in vedere ca spatiul care face obiectul inchirierii, respectiv suprafata de 15 mp   din 
cladirea  care se află în curtea Căminului Cultural din satul Sânmartinu de Câmpie  este 
neutilizat, in temeiul prevederilor art.45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre 
privind inchirierea, prin licitatie publica, a clădirii cu  suprafața de 15 mp din in vederea 
deschiderii unei frizerii este legal. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.40/2019. 
Punctul nr.3.Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
modificată şi completată, prevede că în localităţile rurale se organizează paza comunală.  
Conform art.18 alin 1 primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor 
publice şi ale cetăţenilor şi răspunde pentru întocmirea planului de pază.  Prin Hotărârea nr. 
29  din 29 martie  2019  s-a dispus găsirea unei societati specializate pentru asigurarea 
serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor publice și private ale comunei Râciu. 
Contractul are ca obiect asigurarea pazei şi controlul accesului (intrare/ieşire) cu agenţi de pază în 
conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu un post 
de paza fix si mobil, temporar, neinarmat, compus din 2 agenti de paza pe schimb, inclusiv 
sâmbăta, duminica si zilele de sărbătoare;  
Postul functioneaza astfel: 
 - pe timp de vara :    - de la orele 22.00 la 06.00  
 - pe timp de iarna:    - de la orele 21.00 la 05.00 
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Agentii de paza  au in dotare un autoturism cu care se deplaseaza pe itinerariul stabilit in 
consemnul particular. Aceştia supravegheaza atat obiectivele importante din comuna cat si 
perimetrul locuintelor particulare, in scopul identificarii eventualilor infractori, aparitiei unor 
evenimente neprevazute, a actelor teroriste, incendiilor, inundatilor , altor calamitati 
naturale.  
Actioneaza pentru imobilizarea infractorilor, solicitand sprijinul politiei, raporteaza orice 
eveniment primarului comunei, viceprimarului, ori altor persoane din conducerea primariei. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12 din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.41/2019. 
Punctul nr.4. Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Fondul forestier naţional constituie un bun de interes naţional, iar dreptul de proprietate 
asupra acestuia se exercită în conformitate cu Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic. 
Avand in vedere obligativitatea proprietarilor de fond forestier de a asigura paza si 
integritatea proprietatilor si avand in vedere prevederile art. 17 din legea nr. 333/2003 care 
specifica: “ Paza cailor ferate, a padurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare si 
de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, a 
sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se asigura de 
catre operatorii economici de profil, in formele prevazute de lege.” 
Potrivit TITLUL II art.10, alin. (1) din CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (**republicat**)(Legea 
nr. 46/2008) Administrarea fondului forestier naţional, este obligatorie administrarea sau, 
după caz, asigurarea serviciilor silvice pentru întregul fond forestier naţional, indiferent de 
forma de proprietate, prin ocoale silvice. Prețul este de 6 lei/ha /lună. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.42/2019. 
Punctul nr.5.Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Menţinerea unui climat de siguranţă necesar desfăşurării unei vieţi normale pentru 
comunitate, în general, şi pentru cetăţean, în special, nu este o responsabilitate care aparţine 
exclusiv înstituţiei poliţieneşti, un rol important revenind autorităţilor publice locale.      
Colaborarea cu autorităţile publice locale presupune realizarea unei comunicări constante în 
vederea conştientizării reprezentanţilor acestora, cu privire la principalii factori generatori de 
criminalitate, specifici zonei şi legislaţia care incriminează comiterea acestora. 
În aceste condiţii, prin încheierea între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Comuna 
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Râciu a Convenţiei de cooperare, se urmăreşte consolidarea unui parteneriat bazat încredere 
şi transparenţă, în scopul îmbunătăţirii serviciilor publice de interes local, aşa cum rezultă 
chiar din antetul proiectului "POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN 
PARTENERIAT-2019", promovat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş „într-o lume în 
care cuvântul de ordine este globalizarea, înterdependenţele dintre instituţii  fac necesară 
comunicarea în vederea atingerii unor scopuri a căror finalitate prezintă efect benefic pentru 
torţi membrii societăţii“. 
Pentru implementarea programului, principala responsabilitate a Comunei Râciu în vederea 
derulării acestui program este asigurarea resurselor financiare necesare reparării 
autoturismului de la Postul de Poliţie. 
Ţinând cont  de cele expuse mai sus şi de prevederile Legii nr.215, legea administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
OUG nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1040/2010 pentru 
aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013, ale HG nr.787/2002 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine 
publică, ale Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei 
persoanelor cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele 
publice locale; 
Având în vedere posibilitatea Comunei Râciu de a suporta această cheltuială, propunem: 
Aprobarea CONVENȚIEI DE COOPERARE pentru aplicarea Proiectului de interes public   
"POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT-2019", încheiată între 
Consiliul Local Râciu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi mandatarea primarului 
Comunei Râciu cu semnarea acestei convenţii. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.43/2019. 
Punctul nr.6.Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Măsura 7.6 din cadrul PNDR, a 
Contractului de finanţare şi a anexelor acestuia pentru proiectul „MODERNIZARE, RENOVARE 
SI DOTARE CASA DE CULTURĂ “VASILE CONȚIU” finanţat în cadrul PNDR, Măsura 7.6, comuna 
Râciu poate beneficia de un avans de 50 % din valoarea eligibilă a contractului de finanţare, 
pentru demararea lucrărilor. Pentru a beneficia de acest avans este necesară prezentarea unei 
scrisori de garantare a avansului din partea unei bănci sau din partea unui fond de garantare 
care să acopere valoarea avansului în proporţie de 100%. 
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 79 din 24/06/2009 şi a Normelor Metodologice 
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din 28/10/2009 de aplicare a OUG 79/2009, la solicitarea comunelor, fondurile de garantare 
acordă scrisori de garanţie în favoarea AFIR pe baza contractelor de finanţare nerambursabilă 
încheiate cu AFIR şi a acordurilor de garantare încheiate între fondurile de garantare şi 
beneficiari. Pentru anul 2019 valoarea comisionului de acordare este de 0,05 % pe lună. 
Astfel, valoarea comisionului de garantare, pentru prelungirea scrisorii de garanţie de 
restituire a avansului in favoarea AFIR pe o perioadă de 6 luni, în favoarea AFIR pentru 
comuna Râciu, este de 2.653,42 lei  (884.473,67 x 0,05% x 6).  
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.44 
/2019. 
Punctul nr.7.Dl Cozoș Ioan-Andrei-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
În luna iulie 2019 comuna Râciu organizează cea de-a VIII-a Ediţie a Festivalului-Concurs 
Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi  "ÎN MEMORIAM VASILE CONŢIU", festival care are 
un impact asupra întregii comunităţi duce la stabilirea unor colaborări importante cu diferite 
instituţii de cultură din ţară. 
Evenimentul este organizat de Primăria comunei Râciu și Consiliul Judeţean Mureş, care şi-au 
propus în felul acesta nu doar să sprijine fenomenul cultural ci, de asemenea, să îl omagieze în 
cel mai potrivit mod cu putinţă pe profesorul Vasile Conţiu, fiu al acestei comune, 
etnomuzicolog,  profesor la Şcoala populară de artă din Târgu Mureş, interpret al  cântecului 
popular românesc, autor al mai multor  volume - culegeri de folclor muzical, formatorul 
multor generaţii de interpreţi care astăzi îi poartă recunoştinţă. 
Pentru a sprijini derularea acestor manifestări, este nevoie de alocarea sumei de 70.000 lei din 
bugetul local, care sa vină in completarea  cheltuielilor legate de organizarea acestui 
eveniment, sume primite de la Consiliul Judeţean Mureş. 
Sumele vor fi  alocate din disponibilitatile Cap. 67 “Cultura, recreere si religie”. 
Având în vedere Adresa Asociaţiei ASDECUM Tg. Mureş, înregistrată la Primăria comunei 
Râciu sub nr. 2742 din 14.05.2019, prin care solicită Primăriei comunei Râciu realizarea în 
parteneriat a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam 
Vasile Conţiu” Ediţia a VIII-a, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2019, la Tg Mureș 
respectiv comuna Râciu; 
Ţinând cont de prevederile art.36 alin.(2), lit.d şi e, Consiliul local îndeplineşte următoarele 
categorii principale de atribuţii  a) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către 
cetăţeni; 
b) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, care coroborate cu 
alin.6 lit.a în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit 
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind cultura. 
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:  a) hotărăşte, în condiţiile 
legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării 
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şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 
Dată fiind însemnătatea acestui eveniment pentru imaginea comunităţii 
noastre, propun autorităţii deliberative: 
-aprobarea asocierii Primăriei comunei Râciu cu ASDECUM cu sediul in Tîrgu Mureş, Str. 
Parîngului nr. 16, tel 0742 760 430, cod fiscal 37294606, Conțiu Lia Codrina, director proiecte 
și dezvoltare în vederea organizării acestui eveniment 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.45 
/2019. 
Punctul nr.8.Dl Cozoș Ioan-Andrei -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
In temeiul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri 
de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, dar şi a Legii nr.1/2017privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Consiliile locale adoptă 
pentru anul fiscal următor, hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor  taxelor speciale, 
inclusiv a celor prin care se aprobă modificări sau completări la acestea, precum şi hotărârile 
prin care se acordă facilităţi fiscale se publică  în monitoarele oficiale ale celorlalte unităţi 
administrativ-teritoriale, acolo unde acestea se editează, în condiţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 75/2003 sau prin oricare alte modalităţi prevăzute de lege. 
Potrivit art.36 alin.4 lit. c, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
Consiliile locale stabilesc şi aprobă impozitele şi taxele locale. O reglementare similară se 
regăseşte în Codul fiscal care instituie taxele speciale. 
Astfel, pentru deservirea cetăţenilor activitatea de bază a serviciului de evidenţa persoanelor 
se desfăşoară în sediul instituţiei unde funcţionează un ghişeu. 
Având în vedere acest fapt, supunem aprobării nivelele de taxe pentru serviciile prestate de 
către SPCLEP Râciu în forma prezentată prin proiectul de hotărâre. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.46/2019. 
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
9.Analizarea plângerii prealabile formulată de dl. Hărșian Voicu-Virgil prin av. Bria Laurean 
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Radu pentru revocarea HCL 55 din 30 august 2018 privind aprobarea solicitării de  trecere din 
domeniul public al Statului Român în domeniul public al comunei Râciu, județul Mureș a unui 
teren în suprafață de 6.540 mp reprezentând curți construcții. 
Are cuvântul dl. secretar. 
Am luat act de Plângerea Prealabilă  trimisă prin CABINET DE AVOCAT BRIA LAUREAN RADU, 
Bistrița de către Hîrsian Voicu-Virgil, având ca obiect revocarea în întregime a dispozițiilor HCL 
nr.55 din data de 30 august 2018, solicitare care a fost  adusă la cunoștința Consiliului Local în 
ședința  acestuia care a avut loc pe data de 30 mai 2019, de aceea în cele ce urmează dorim să 
facem câteva precizări în ceea ce privește rolul consiliului local. 
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) administraţiei publice locale reglementează 
regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea administraţiei 
publice locale. 
Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în 
temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, 
eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în 
soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 
Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei 
publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe 
care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii și nu doar a unei singure persoane așa 
cum lăsați de ințeles în această Plângere prealabilă.  
Potrivit art.36 din prezenta lege Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în 
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa 
altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, deci  îi revin și atribuţii privind 
dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului.  
Referitor la solicitarea dumneavoastră de revocare a HCL nr. 55/30.08.2018 pe care o 
considerați nelegală fiind luată cu scopul de a eluda prevederile Legii nr. 231/2108, considerăm 
că dacă ar fi fost nelegală s-ar fi pronunțat Instituția Prefectlui-Județul Mureș  în  momentul 
trimiterii dosarului ședinței pentru efectuarea controlului de legalitate a hotărârilor adoptate 
în ședința din data de 30.08.2018, dar nu am primit notificare în acest sens. Dacă dv. o 
considerați nelegală aveți dreptul să  vă adresați instanței de contencios administrativ, ținând 
cont de   prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004  privind contenciosul administrativ. Dar 
solicitarea trecerii terenului din proprietatea statului în domeniul public al comunei, are la bază 
realizarea unui obiectiv de interes public. 
Nu am încercat eludarea Legii nr. 231/2018, de aceea nu am întreprins alte actiuni legate de 
această hotărâre. Desigur că am prevăzut acel proiect în noul PUG care este în lucru. 
În baza prevederilor Legii nr. 231 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, și a Capitolului  V Terenuri aferente caselor de locuit, din 
Hotărârea nr.72 din 23.10.2018 privind modificarea și completarea Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor Mureș, aprobat prin HCJ nr.45/2015, modificat și completat cu HCJ 
nr.37/2016, precum și actualizarea acestuia prin renumeroatrea textelor am înaintat Comisiei 
județene un nr. de 15 dosare cu cereri de solicitare a suprafețelor de teren aferente casei de 
locuit și anexelor gospodărești, dar și  contestația depusă de numitul Hărșian Voicu-Virgil, 
domiciliat în municipiul Bistrița, cartier Unirea, nr.66 E, jud. Bistrița-Năsăud, prin avocat Bria 
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Laurean Radu, cu sediul în mun. Bistrița, str. Alexandru Odobescu, nr.10 A, jud. Bistrița-
Năsăud, înregistrată la instituția noastră cu nr.3016/24.05.2019. 
Așteptăm în acest sens decizia Comisiei județene referitoare la aceste dosare,  ținând cont și 
de prevederile art. 27 alineatul (2^3), din Legea nr. 231/2018 care are următorul cuprins:  
În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau 
moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile 
prezentei legi.  Suprafața de teren solicitată la Legea nr.231/2019 este în proprietatea statului, 
conform extrasului CF nr.50307 Râciu.  Terenul aferent locuinței  nu este același lucru cu 
terenul aferent curților construcții.  
Precizăm faptul că la nivelul țării încă nu au fost soluționate dosarele depuse în baza Legii nr. 
231/2108, datorită neclarității art. 27 alineatul (2^3), din Legea nr. 231/2018. 
Dl secretar aduce în discuție cererea dnei Morariu Leontina în calitate de asociat al SC Servicii 
Edilitare Pază și Protecție Râciu SRL prin care solicită retragerea din administrarea societății și 
din asociere acesteia potrivit actului constitutiv, dar și aprobarea pentru repartizarea 
dividendelor aferente anului 2018 care reprezintă 10 % din profitul anual de 6227 lei obținut la 
sfârșitul anului 2018 adică 622,70 lei. Se propune acordarea sumei potrivit prevederilor legale. 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
   
Preşedinte de şedinţă,                                                                           Secretar, 
Cozoș Ioan-Andrei                                                                                               DUNCA IOAN   
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