
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

   26 august  2019 
 

 

privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local şi a  reprezentantului primarului în 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2019-
2020 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de    .09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr...... din 
.....09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
Adresa nr.1116/07.08.2019 a Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Şincai“ Râciu, privind numirea 
reprezentanţilor consiliului local şi ai primarului în Consiliul de Administraţie al şcolii; 
Expunerea de motive nr.    /    .09.2019 a primarului comunei Râciu privind nominalizarea 
reprezentanţilor consiliului local şi a  reprezentantului primarului în Consiliul de administraţie al 
Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2019-2020; 
Prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică;  

Prevederile art.96 alin.(2) lit.a) din Legea nr.1/2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale;  

Prevederile art.I pct.21 din O.U.G. nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
educației, cercetãrii științifice și pentru modificarea unor acte normative;  

Prevederile art. 2, art.4 alin.(1) lit.”b”, art.5 alin.(1) şi alin.(2), lit.”a”, art.7 alin.(1) art. 15 din 
ORDINUL nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, cu modificările aduse de Ordinul 4621/23 iulie 2015, 
Ținând cont de prevederile art.129, alin.7, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
 

                                                 HOTĂRÂRE : 
 

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor consiliului local şi a reprezentantului primarului în 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai" Râciu, în anul şcolar 2019-2020 
după cum urmează:  



- Belean Alin Ciprian                              reprezentant al consiliului local 
- Florea Dorel                                       reprezentant al consiliului local 

- Dunca Ioan                                         reprezentant al primarului 
Art.2.   Atribuţiile  consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
sunt cele prevăzute  în anexa nr.1. 
Art.3. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L.  Râciu  nr. 60 din 
data de 28.09.2018. 
Art.4. Primarul comunei Râciu, împreună cu reprezentanţii nominalizaţi şi conducerea unităţii de 
învăţământ preuniversitar de stat, al comunei Râciu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri conform competenţelor. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai"Râciu; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

. 
 

 

 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Raport 
la proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local şi a  
reprezentantului primarului în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe 
Şincai Râciu", în anul şcolar 2019-2020 

 
Prin Ordinul nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, este reglementată 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumite în continuare 
unităţi de învăţământ, în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, şi se aplică în toate unităţile de învăţământ. 
Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. Consiliul de 
administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale. 
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format dintr-un număr impar, de 9 
membri. 
Consiliul de administraţie cu structura minimă de 9 membri are următoarea componenţă:  
dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 
reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de 
drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de 
învăţământ respectivă. 
Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. 
Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 
directorului sau a două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare şi de 
funcţionare a consiliului de administraţie este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului. 
Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: 
a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ; 
b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ; 
c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral; 
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi; 
f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de 
personal nedidactic; 
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g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea 
consiliului profesoral; 
h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform 
legii; 
 i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; 
 j) aprobă orarul unităţii de învăţământ; 
 k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de 
director; 
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului. 
Ca urmare a celor mai sus prezentate, vă rugăm să desemnați membrii în consiliul de 
administrație. 
 
 

  

 

Secretar, 
Dunca Ioan 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

     26 august  2019 
 

 

 
privind aderarea cu statut de membru deplin a  SPCLEP Râciu, la Asociația Serviciilor Publice 
Comunitare de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă (A.S.P.C.E.P.S.C.) identificată cu CIF 
41489886/06.08.2019, cu sediul fiscal în jud. Brașov, Mun. Brașov. 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de    .09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr...... din 
.....09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
Adresa nr. 9/12 august 2019 a Asociației Serviciilor Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor și 
Stare Civilă, prin care ne informează că aderarea la A.S.P.C.E.P.S.C.  a SPCLEP fără personalitatea 
juridică  se   poate face  în urma adoptării de către consiliul local a unei hotărâri, potrivit art.12.2, lit.b 
din statut; 
Statutul Asociației Serviciilor Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă 
(A.S.P.C.E.P.S.C.), potrivit căruia membrii asociației sunt reprezentanții serviciilor publice județene de 
evidență a persoanelor, serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și  a oficiilor de stare 
civilă din cadrul UAT-urilor de pe teritoriul României; 
HOTĂRÂREA NR. 41 din  28   mai  2015 privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Râciu; 
Ținând cont de prevederile: 
OG nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului public comunitar local de 
evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
Art.129, alin. 9, lit.c) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
 

                                                 HOTĂRÂRE : 
 

Art.1. Se aprobă aderarea cu statut de membru deplin a  SPCLEP Râciu, la Asociația Serviciilor Publice 
Comunitare de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă (A.S.P.C.E.P.S.C.), identificată cu CIF 
41489886/06.08.2019, cu sediul fiscal în jud. Brașov, Mun. Brașov. 



Art.2. Calitatea de membru se va face prin consimțământ liber exprimat și prin semnarea unei 
adeziuni adresate Consiliului Director. 
Art.3. S.P.C.L.E.P. Râciu, va beneficia în calitate de membru de toate drepturile prevăzute de art.12.8 
din Statutul Asociației. 
Art.4. S.P.C.L.E.P. Râciu va respecta toate obligațiile prevăzute de art.12.9 din Statutul Asociației. 
Art.5. Coordonatorul S.P.C.L.E.P. Râciu împreună cu angajații acestui serviciu vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 D.J.E.P Mureș; 
 A.S.P.C.E.P.S.C. Brașov; 
 S.P.C.L.E.P. Râciu; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                           Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aderarea cu statut de membru deplin a  SPCLEP Râciu, la 
Asociația Serviciilor Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă 
(A.S.P.C.E.P.S.C.) identificată cu CIF 41489886/06.08.2019, cu sediul fiscal în jud. Brașov, Mun. 
Brașov 
 
 
I.Temeiul de fapt 
Prin expunerea de motive nr.      /    ..2019, Primarul comunei Râciu a iniţiat Proiectul de hotărâre privind 
aderarea cu statut de membru deplin a  SPCLEP Râciu, la Asociația Serviciilor Publice Comunitare de 
Evidență a Persoanelor și Stare Civilă (A.S.P.C.E.P.S.C.) identificată cu CIF 41489886/06.08.2019, cu sediul 
fiscal în jud. Brașov, Mun. Brașov, în vederea aprobării sale în şedinţa Consiliului Local al Comunei Râciu. 
 
II Temeiul de drept 
Conform art. 136, alin. 3, lit. a)  din OU nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Compartimentul 
secretariat în calitate de compartiment de resort a analizat şi elaborate prezentul raport în termenul 
prevăzut de lege. 
 
III. Argumente de oportunitate 
Proiectul de hotărâre are ca obiect principal aderarea la această asociație profesională pentru asigurarea 
unui management performant și durabil prin îmbunătățiri de proces cu scopul formării unui corp de 
funcționari publici competenți-bază a stabilirii politicilor publice și a îmbunătățirii durabile a capacității 
admninistrative publice din România. 
 
IV Reglementări legale incidente 
Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile – Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
 
V Concluzii şi propuneri 
Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate şi propunem dezbaterea şi aprobarea 
sa în şedinţa Consiliului Local. 
  
Secretar, 
Dunca Ioan 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 din  26 august 2019 

 
privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară  
“AQUA INVEST MUREȘ ” 

                 
Consiliul Local al  comunei Râciu, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de …..09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr…… 
din  ….09.2019 conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), 
art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative,  ale art.80 din Legea 
nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș 
nr....../.......2019, înregistrată la Consiliul Local...... nr....../.....2019,privind modificarea Actului 
constitutiv și al Statutului acesteia, 
În considerarea prevederilor art.16 alin.(2) lit.h), k) art.20 alin.(3) și art.21, alin.(1) din 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” și ale Ordonanței 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.246/2005, 
Ținând cont de. 129, pct.9 lit.c) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
 
                                                 HOTĂRÂRE : 

  
Art.1 Cap.VII. Primele organe de conducere, administrare și control, Administrarea Asociației 
din Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, se 
modifică și va avea următorul cuprins ; 
”Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi 
încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei. 
Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui 
organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.” 
Art.2 Art.22, alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST 
MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins: 



(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din 
președintele Asociației şi încă 4 (patru) membri, numiți de adunarea generală, pe o perioada 
de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în 
cadrul acestui organ a tuturor asociaților, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie. 
Art.3 Art.11 lit. „b” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST 
MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins: 
”b) sa plătească cotizația anuală, în valoare de 0,80 lei stabilită pentru fiecare locuitor al 
unității administrativ teritoriale membre, conform datelor statistice oficiale. Pentru UAT 
Județul Mures, valoarea cotizației va fi de 0,40 lei pentru fiecare locuitor al UAT-urilor din 
Județul Mureș, membre ale asociației. Plata cotizației anuale se va efectua în doua tranșe 
egale, cu scadența în prima zi din luna a doua a semestrului aferent.” 
Art.4 Se mandatează doamna/domnul.........., reprezentant al comunei/orașului/municipiului 
.........în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST 
MUREȘ ”, să voteze aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației, în 
sensul dispozițiilor articolelor 1, 2 și 3. 
Art.5  Se mandatează Preşedintele  Asociaţiei de  Dezvoltare  Intercomunitară “AQUA 
INVEST MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, 
hotărârea Adunării Generale și Actul adițional privind modificările aduse Actului constitutiv și 
a Statutului Asociației, conform prevederilor articolelor 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre. 
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MUREȘ ”,  
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică 

prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Primar, 
IOAN VASU 

   ………………………. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ” 
 

Informaţii de bază 

 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 
(Asociația), a fost constituită în data de 07.04.2008, în scopul promovării și 
realizării în comun a investițiilor în infrastructura aferentă serviciilor de apă 
– canalizare.  
Aceasta funcționează în  baza Legii serviciilor comunitare de utilități 
publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.246/2005, ale OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ și a Hotărârii Guvernului nr.855/2008, care a aprobat actul 
constitutiv și statutul – cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 
cu obiect de activitate serviciile de utilități publice ce se vor constitui în 
vederea delegării gestiunii serviciului către un operator regional prin 
atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii.  
Conform prevederilor capitolului VII. Primele organe de conducere, 
administrare şi control din Actul constitutiv respectiv art.22. din Statutul 
Asociației, Administrarea Asociației este asigurată de Consiliul director, 
organ executiv de conducere, format din președintele Asociației și încă 2 
(doi) membri numiți de adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani. 
Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea 
în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul 
reprezentării prin rotație. 
Președintele Asociației este și președinte al consiliul director. 
Urmare emiterii ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul 
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administrativ, art.91, alin.(6) ”Consiliul director este organul executiv de 
conducere a asociației de dezvoltare intercomunitară şi este format din 
președintele asociației de dezvoltare intercomunitară şi încă cel puțin 4 
membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației. Prin 
statut, asociații pot să prevadă şi un număr mai mare de membri, cu 
condiția ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv 
președintele, să fie impar.” 
Conform prevederilor art. 605 din aceeași ordonanță de urgență,  
”În aplicarea prevederilor art. 91, în termen de 60 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentului cod, asociațiile de dezvoltare intercomunitară 
constituite până la această dată au obligația de a revizui statutele şi actele 
lor constitutive.” 
În sensul acestor prevederi, Asociația a solicitat revizuirea Statutului 
Asociației.  
În altă ordine de idei, conform prevederilor art.11, lit.b) din Statutul 
Asociației aprobat în anul 2008, asociații au obligația plății unei cotizații 
anuale în valoare de 0,80 lei pentru fiecare locuitor al unității administrativ 
teritoriale (UAT) membru, conform datelor statistice oficiale.  
În anul 2016, prin Hotărârea nr.7/16.02.2016, Adunarea Generală a 
Asociaților a aprobat revenirea la cotizația de 0,80 lei pe locuitor, 
nefăcându-se referire explicita la modul de stabilirea a cotizației pentru 
Județul Mureș. 
Prin HCJM nr. 108 din 29.08.2019, Consiliul Județean Mureș, pe lângă 
modificarea prevederilor statutare legate de componența Consiliului 
Director, a aprobat și modificarea Statutului, în sensul reglementării 
modului de stabilire a cotizației anuale aferenta Județului Mureș la 
valoarea de 0,40 lei pe fiecare locuitor al UAT-urilor membre, care este 
deservită de infrastructura de apă-canal, aflată în domeniul public al 
județului. 
În acest sens, conținutul art. 11, lit.b) din Statutul Asociației, se modifică și 
va avea următorul conținut : 
Art. 11 
Asociații au următoarele obligații : 
b) sa plătească cotizația anuala, in valoare de 0,80 lei stabilită pentru 
fiecare locuitor al unității administrativ teritoriale membre, conform 
datelor statistice oficiale. Pentru UAT Județul Mures, valoarea cotizației va 
fi de 0,40 lei pentru fiecare locuitor al UAT-urilor din Județul Mureș, 
membre ale asociației. Plata cotizației anuale se va efectua în doua tranșe 
egale, cu scadența în prima zi din luna a doua a semestrului aferent”. 
Modificările aprobate de Consiliul Județeam Mureș prin HCJM nr. 108 din 
29.08.2019,  sunt redate în anexă la prezenta expunere de motive. 
Pentru ca, aceste mofificări aduse atât Actului constitutiv cât și Statutului 
Asociației să poată fi aprobate în Adunarea Generală  a Asociației, în 
conformitate cu art.21 din Statutul Asociaţiei, fiecare asociat trebuie să-și 
mandateze reprezentantul în adunarea generală, iar mandatul trebuie 
acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a 
asociatului al cărui reprezentant este. 



   

Propunerea spre 

aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

privind  modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ” 

  

Semnătura 

reprezentantului legal 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 26 august 2019 
 

 
privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de    .09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr...... din 
.....09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând:  
Cererea numiților Belean Vasile și Belean Laura-Olguța nr. 4275/30.08.2019 prin care solicită 
cumpărarea suprafeţei de ……………… mp  reprezentând suprafața construită, situată în satul 
Râciu, 
Expunerea de motive cu nr.       din       .09.2018 a primarului IOAN VASU cu privire la  vanzarea 
unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu; 
Ţinând cont de prevederile: 
HOTĂRÂRII nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 
Art.13 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
Art.364 alin.(1,2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, 
În baza art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
 

                                                 HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată a comunei Râciu în suprafaţă de 
............. mp, de la adresa imobilului din str. Gheorghe Șincai, nr. 53-55,  înscris în CF nr.50187 C6-
U4  cu dreptul de preemţiune conform art.364, alin. 1,2 din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, către proprietarii imobilului Belean Vasile și Belean 
Laura-Olguța. 
Art.2. Se aprobă întocmirea Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizat, privind 
determinarea valorii  terenului, în vederea vânzării cu dreptul de preemţiune conform 364, alin. 



1,2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ pentru 
suprafeţa de teren de la art.1. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul de 
specialitate. 
Art.4. Prezenta hotărâre 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. 
 

 
 

 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                           Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu 
 
I.Temeiul de fapt 
 
Prin expunerea de motive nr.           /    .09.2019, Primarul comunei Râciu a iniţiat Proiectul de 
hotărâre privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu, în 
vederea dezbaterea şi  aprobării sale în şedinţa Consiliului Local al Comunei Râciu. 
 
II Temeiul de drept 

Conform art. 136, alin. 3, lit. a)  din OU nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
Compartimentul secretariat în calitate de compartiment de resort a analizat şi elaborate  
prezentul raport în termenul prevăzut de lege. 

III. Argumente de oportunitate 

Prin cererea înregistrată la comuna Râciu se solicita cumpararea terenului, aferent 
constructiilor, proprietatea acestora. 
Terenurile care fac obiectul acestori solicitări au următoarele caracteristici: 
Au fost înscrise in cartea funciară Râciu. 
Nu sunt ipotecate şi nu au alte interdicţii de înstrăinare. Amplasamentele studiate nu fac 
obiectul vreunei revendicări formulate în baza Legii nr.10/2001, privind regimul juridic  al 
unor immobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 
 
IV Reglementări legale incidente 

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile: 
HOTĂRÂRII nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică; 
Art.13 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
Art.364, alin. 1,2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
Art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
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V Concluzii şi propuneri 
Aceaste vânzari generează venituri financiare suplimentare la bugetul local prin încasarea 
contravalorii terenului vândut, taxe şi impozite şi va avea un impact pozitiv asupra aspectului 
arhitectural zonal. 
Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate şi propunem dezbaterea 
şi aprobarea sa în şedinţa Consiliului Local. 

 
Secretar, 
Dunca Ioan    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din   august  2019 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019  
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de …..09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr…… din  
….09.2019 conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând:  
Expunerea de motive nr. ...... din ....09.2019 a Primarului comunei Râciu, prin care propune  
modificarea bugetului local; 
Având în vedere: 
Dispoziția Nr. 79 din data 02.09.2019 privind modificarea bugetului Unității Administrativ 
Teritoriale-Comuna Râciu pe anul 2019. 
Adresa ANAF nr.20396/19.08.2019  privind  repartizarea sumei de 23.000 lei, sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale conform art.20, alin. 3-5 din OG 12/2019. 
HCL Râciu, nr. 31 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
comunei Râciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2019.  
Contractul de finantare nr.C1920074X216772806029/19.09.2019,pentru acordarea ajutorului 
financiar nerambursabil in conditiile PNDR pentru achizitionarea unui buldoescavator in valoare 
de 459.224,16 lei, din care 106.794,15 lei cheltuieli neeligibile 
Ținând cont de:  
Ordonanta Guvernului  nr.12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;   
Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
Prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind 
transparenţa decizională în administraţia publică*) 
Ţinând seama de avizul biroului financiar contabil şi resurse umane precum şi avizul comisiei de 
specialitate a consiliului local;  
În baza art.139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă 
următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2019, după cum urmează: 



VENITURI TOTALE 10.634.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.572.000 lei                                                                  
-  sectiunea dezvoltare   6.062.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE 10.944.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.572.000 lei  
                                                                     -  sectiunea dezvoltare  6.372.000 lei   
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 310.000 lei din care: -  sectiunea functionare 0  lei                                                                       
-  sectiunea dezvoltare  -310.000 lei 
Sinteza bugetului local pe anul 2019 pe capitole se prezintă astfel: 
VENITURI TOTAL COD 10.240.000 394.000 10.634.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.    

Cote defalcate din impozit pe venit 04.01 571.000  571.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 477.000  477.000 

Sume repartizate din fondul la dispozitia cj 04.05 952.000  952.000 
Impozit pe clădiri 07.01.00 200.000  200.000 

Impozit pe teren 07.02.00 460.000  460.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00    

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 192.000  192.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000  16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.623.000  1.623.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 194.000  194.000 
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizatii, activitati  0  0 

Alte impozite si taxe 18.50.00 270.000  270.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 80.000  80.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 80.000  80.000 

Alte venituri 36.50.00  40.000 40.000 

Planuri si regulamente de urbanism 42.05.00 50.000  50.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00 793.000  793.000 
Subventii de la bugetul de stat catre bug. Locale 43.31.00 482.000 74.000 556.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 135.000  135.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00 30.000  30.000 

Subventii primate de la bugetul de statpt finantarea unor 
programe de interes national-functionare  

42.51.01    

Subventii primate de la bugetul de statpt finantarea unor 
programe de interes national- dezvoltare 

42.51.02 160.000  160.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 205.5000  205.5000 

Programe FADR 48.04.01 142.0000 140.000 142.0000 

Prefinantare 48.04.03  140.000 140.000 

 
CHELTUIELI TOTAL COD 10.550.000 394.000 10.944.000 

Autorităţi publice 51.02 1.792.000 10.000 1.802.000 

Alte servicii publice generale 54.02 947.000  947.000 
Invăţământ 65.02 1.286.000  1.286.000 

Cultură 67.02 1.782.000 -77000 1.705.000 

Asistenţă socială 68.02 535.000  535.000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02 677.000  677.000 

Protecţia mediului 74.02 900.000  900.000 

Alte acţiuni generale 80.02 4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 2.627.000 4.610.00 3.088.000 

 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul 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; 
 Trezoreriei Tg. 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. 

                                                                                              Contrasemnează                                                                                                                    
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PRIMAR,                                                          Secretar general al unității administrativ-teritoriale 
Ioan Vasu                                                                                                                  Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………                     
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Primar, 
IOAN VASU 

   ………………………. 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019  

 

Informaţii de 
bază 

Având în vedere: 
-contractul de finantare nr.C1920074X216772806029/19.09.2019,pentru acordarea ajutorului 
financiar nerambursabil in conditiile PNDR pentru achizitionarea unui buldoexcavator in valoare 
de 459.224,16 lei, din care 106.794,15 lei cheltuieli neeligibile; 
- HCL nr.51/30.07.2019, privimd aprobarea deplasarii unei delegatii in Slovacia – 10.000 lei; 
- HCL nr.50/30.07.2019, privind aprobarea realizarii din bronz a bustului istoriculuiAlexandru 
Papiu-Ilarian si amplasarea acestuia in fata bisericii Greco Catolice- 30.000 lei. 
Ca urmare bugetul de venituri si cleltuieli pe anul 2019 se va majora cu 394.000  lei:    
   
Sume primite        
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.01. :   571.000  lei     
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.04. :   477.000  lei  
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cod 04.05. : 952.000 lei  
- indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap 258.000 lei, SMURD 
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cod 
11.02.02 :  
192.000 lei suma, cu destinaţie precisă astfel: 
-  cheltuieli materiale învaţământ 172.000 lei; 
- sume repartizate pentru finantarea cheltuielilor cu serviciile publice comunitare de evidenta a 
persoanelor 9.000 lei; 
-  tichete sociale 8.000 lei; 
-ajutor pt. incalzirea locuintei 3.000 lei. 

Nr. de înregistrare:        din    .09.2019 
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- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile cod 11.02.05 : 16.000 lei  
    
- Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06: 1.623.000 lei     
- Din impozite si taxe locale preconizam a se incasa suma de 1.324.000 lei   
- Din fonduri europene si guvernamentale, in baza contractelor de finantare incheiate, se prevede a se 
realiza suma 
 de 5.479.000 lei astfel: 
- renovare, modernizare Casa de Cultura Vasile Contiu 1.279.000 lei;        
- reconstructie ecologica     793.000 lei; 
- cadastru si carte funciara 135.000 lei; 
- subventii pt.acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei 30.000 lei 
- planuri si regulamente de urbanism 50.000 lei 
- sume cheltuite in cadrul proiectului de aniversare a centenarului marii uniri 160.000 lei;  
- schimbare de destinatie centrala termica in gradinita copii, comuna Riciu, jud.Mures – prefinantare 
623.000 lei 
- modernizarea infrastructurii de exploatatie agricola( DC 142B) 2.055.000 lei 
- achizitionare buldoexcavator 354.000 lei 
       
Suma totala la partea de venituri este : 10.634.000 lei        
 În urma calculului sumelor pe care am stabilit a le încasa, am analizat modul cum repartizăm 
sumele pe cheltuieli. La stabilirea salariilor pentru toţi angajaţi, s-au luat in calcul cheltuielile lunii 
ianuarie 2019.     
La partea de cheltuieli vă  propun următoarele:      
 Vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru a fi cheltuite. 
  
La cap 51" Autorităţi executive " am propus suma de 1.802.000 lei: 
- cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor 1.109.000 lei; 
- cheltuieli cu bunuri si servicii(eneregie el, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii cladiri, 
auto, utilaje, echipamente de calcul, xerox, rechizite, servicii prestate de terti, deplasari, pregatire 
profesionala,etc) 693.000 lei 
La cap 54 "alte servicii publice generale "am propus a cheltui suma de 947.000 lei din care: 
 - cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor, pt.SMURD si pt. serviciul de 
evidenta a persoanei, 758.000 lei; 
- cheltuieli cu bunuri si servicii(eneregie el, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii cladiri, 
auto, utilaje, echipamente, rechizite, servicii prestate de terti, deplasari, pregatire profesionala, 
etc) 93.000 lei; 
-  cheltuieli cu serviciul de paza 96.000 lei;   
La cap 65"Învăţamânt" am propus a se cheltuie din totalul de 1.286.000 lei    
   
- cheltuieli de întreţinere şi funcţionare 206 .000 lei; 
- tichete sociale 8.000 lei.  
- schimbare destinatie centrala termica in gradinita 982.000 lei 
- finalizare teren de sport 90.000 lei 
La cap 67"Cultura si sport" propunem a se cheltui suma de 1.705.000 lei, din care:  
- cheltuieli cu bunuri si servicii(eneregie el, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii cladiri, 
servicii prestate de terti, deplasari, etc) 189.000 lei       
- pt sport 31.000 lei 



- sustinerea cultelor 70.000 lei;   
- "reabilitarea si modernizarea casei de cultura "Vasile Contiu din Riciu" 1.385.000 lei; 
- realizarea bustului Alexandru Ppiu-Ilarian 30.000 lei 
La cap 68" Ajutor social"propunem suma de 535.000 lei : 
- asistenţii sociatli 510.000; 
-  ajutoarele de încalzire 25.000 lei .  
La cap 70 "Locuinte mediu, iluminat"  am prevăzut a cheltui  suma de 677.000 lei din care se 
platesc: 
-  iluminatul public  122.000 lei; 
-  lucrari de inregistrare sistematica 135.000 lei;        
 - rate reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat public" 175.000 lei; 
- prelungire retea iluminat 85.000 lei 
- "Constructie capela mortuara in Sânmartinul de Cimpie" 30.000 lei;  
- "Constructie capela mortuara în Ulies" 40.000 lei; 
- reactualizare PUG 50.000 lei. 
-  renovare modernizare targ  Râciu 40.000 lei; 
 La cap 74" propunem suma de 900.000 lei dincare:       
- gestionarea deseurilor si alte cheltuieli de igienizre a mediului  166.000 lei; 
- reproiectarea si punerea in functiune a sistemul de canalizare 250.000 lei; 
-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 84.000 lei;    
  
-"reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate" 400.000 lei 
La cap. 80 "Prevenirea si combarea dezastrelor" am propus suma de 4.000 lei.   
  
La cap 84 "Drumuri si poduri" propunem sum de 3.088.000 lei din care:    
 - asfaltare strazi principale in comuna Riciu 350.000 lei ; 
- implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii de exploatatie agricola DC 142B" 
2.004.000 lei;  
- intretinere si reparatii drumuri 273.000 lei; 
- acizitionare buldoexcavator 461.000 lei.   

   

Propunerea 
spre aprobare 

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2019. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

26  august  2019 
 

 
privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 
datorate bugetului local al comunei Râciu 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de    .09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr...... din 
.....09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Avand in vedere:  

Referatul nr.       / 22.08.2019 al Biroului financiar contabil și resurse umane, cu propunerea de 
anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate 
bugetului local al comunei Râciu;  
Expunerea de motive nr.     / 22.08.2019 a Primarului comunei Râciu;  
Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  
Ținând cont de: 
Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele si taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul 
fiscal;  
Prevederile art. 32 din OG nr. 6/ 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale,  
Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile $i completarile 
ulterioare;  
Prevederile art. 140 alin.(1) si alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 
alin.(1) si ale art. 243 alin.(1) lit.”a” si lit. "b” din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ. 
În baza dispozitiilor art. 129 alin. (1) si alin. (14) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ: Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

HOTĂRÂRE : 
Art. 1.  Se aproba anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 
2018 datorate bugetului local al comunei Râciu. 

Art. 2.  Se aproba procedura de acordare a anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare 
restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Râciu, conform Anexei, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art. 3.  Primarul Comunei Râciu va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Biroul 
financiar contabil și resurse umane. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 



 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil și resurse umane; 
 AJFP Mureș; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                           Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante 
la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Râciu 

Proiectul de hotărare cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza: 
• Prevederilor Titlului IX, cu privire la impozitele si taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 
privind Codul fiscal; 
• Prevederilor Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedura fiscala; 
-Prevederile art. 32 din OG nr. 6/ 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, care 
precizeaza: 
Art. 32 Anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 
datorate bugetelor locale 
(1) In cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 
milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplica de catre 
unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 
municipiului Bucuresti, optional, daca consiliul local stabileste, prin hotarare, aplicarea 
acestor prevederi. 
(2) Prin hotararea prevazuta la alin. (1) consiliul local aproba si procedura de acordare a 
anularii accesoriilor 
• Prevederilor art. 140 alin. (1) si (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ’a”, ale 
art. 197 (1) si ale art. 243 alin. (1), lit. *a” $i bh” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, care precieaza: 
Art. 196 (1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale 
adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa 
cum urmeaza: 
a) consiliul Jocal si consiliul judetean adopta hotarari art. 197 (1) Secretarul general al 
unjtatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative prevazute la 
art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, respectiv 
emiterii  
b) Art. 129 (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate 
problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor 
autoritati ale administratiei publice locale sau centrale 
(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu 
exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte 
atributii stabilite prin lege. 
 

Consilier-Rîcean Maria 
 
 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  26  august 2019 

 
 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL, pentru anul 2019.  

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de    .09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr...... din 
.....09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Analizând 
Raportul Biroului financiar-contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. ................, și expunerea de motive a primarului comunei Râciu, în 
calitate de iniţiator nr...................................,  
Luând în discuţie Raportul întocmit de SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, prin care 
se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2019; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2012, prin care SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL a fost înfiinţată ca societate comercială, având ca acţionar unic Consiliul 
Local al comunei Râciu; 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*) 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele 
publice locale,   
În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU 
SRL pe anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către Asociatul unic. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul societăţii.  
Art. 4. 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 EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 

 
 

 
 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                           Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ 

COMUNA RÂCIU 
 

    Strada Gheorghe Şincai nr. 58, localitatea Râciu, România, 547485  
    Tel/Fax: +4 (0265) 426.003 / +4 (0265) 426.212, www.comunariciu.ro, email: riciu@cjmures.ro  

 

Biroul financiar contabil şi resurse umane 
 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL, pentru anul 2019.  
 

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  
Luând act de prevederile Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale. 
Având în vedere faptul că la estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2019 s-a 
ţinut cont de nivelul indicatorilor economico financiari realizaţi în anul precedent, 
Având la bază  Raportul cu privire la întocmirea B.V.C al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL   pentru anul financiar 2019, întocmit de către responsabilul desemnat cu atribuţii în 
acest sens,  
Întrucât se specifică cauzele care au dus la previzionarea unor creşteri sau diminuări a unor 
categorii de venituri, respectiv cheltuieli, 
În condiţiile celor prezentate mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al 
comunei Râciu, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU 
SRL   pe anul 2019. 
  
 

Consilier superior, 
Rîcean Maria 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 26 august  2019 

 
 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE 
RÂCIU SRL, pentru anul 2019.  

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de …..09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr…… din  
….09.2019 conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând 
Raportul Biroului financiar-contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr.       /      .09.2019  și  expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, 
în calitate de iniţiator înregistrată sub nr.       /    .09.2019,  
Luând în discuţie Raportul întocmit de SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU SRL, prin 
care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2019; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2013, prin care SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI 
PROTECŢIE RÂCIU SRL prin care a fost înfiinţată ca societate comercială, având ca acţionar unic 
Consiliul Local al comunei Râciu; 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*) 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice 
locale;   
În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU SRL 
pe anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către Asociaţi. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul societăţii. 
Art. 4. 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 EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU SRL; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

 
 

 
 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                           Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Biroul financiar contabil şi resurse umane 
 

 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE 
RÂCIU SRL, pentru anul 2019.  
 

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici 
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  
Luând act de prevederile Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale, 
Având în vedere faptul că la estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2019 s-a 
ţinut cont de nivelul indicatorilor economico financiari realizaţi în anul precedent, 
Având la bază  Raportul cu privire la întocmirea B.V.C al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE 
RÂCIU SRL   pentru anul financiar 2018, întocmit de către responsabilul desemnat cu atribuţii în 
acest sens,  
Întrucât se specifică cauzele care au dus la previzionarea unor creşteri sau diminuări a unor 
categorii de venituri, respectiv cheltuieli, 
În condiţiile celor prezentate mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al 
comunei Râciu, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE 
RÂCIU SRL pe anul 2019. 
  
 

Consilier superior, 
Rîcean Maria 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 26 august 2019 

 
privind aprobarea raportării contabile semestriale la SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu 
SRL  

 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de    .09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr...... 
din .....09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), 
art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea 
nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Analizând:  
Hotărârea nr. 31/2012 privind înfiinţarea SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL;  
Expunerea de motive cu nr.        din     .09.2019 a primarului IOAN VASU cu privire la  
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2019, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 
Legii  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 
Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
Legii nr.273/din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare, 
Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanţelor publice privind principalele aspecte legate de 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale 
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru 
reglementarea unor aspecte contabile; 
Ordinul nr.2493/20 I 9 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 3 0 iunie 2019 a 
operatorilor economici precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile; 
- art. I 0, art. I 2, lit." c" din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-
teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie 
majoritara, cu modificarile și completarile ulterioare; 
În baza dispozitiilor art. 129 alin. art. 129, alin. (2), lit. ,,d", alin.(7), lit. ,,n", art.139, alin.(1) i 
art. 196, alin.(1), lit."a" din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ: Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE : 

 



Art.1. Se aproba raportarea contabila semestrială  la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI 
RÂCIU SRL, societate aflata sub autoritatea Consiliului localRâciu, conform anexei, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL, prin 
administrator Morariu Leontina.  
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 EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică 

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

 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                           Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea raportării contabile semestriale la SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL  
 

Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile 
financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. 
Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din aceeaşi lege 
au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale. 
Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele al căror exerciţiu 
financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare 
anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute de lege. 

 
 

 

                                                     

Consilier superior, 
Rîcean Maria 
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privind solicitarea scrisorii de garanție de restituire a avansului în favoarea AFIR pentru proiectul 
“ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR ÎN COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ” 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.          din          
2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 
alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 

Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr.       din      2019       privind 
solicitarea scrisorii de garanție de restituire a avansului în favoarea AFIR pentru proiectul 
“ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR ÎN COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ” 
Hotărârea Consiliului Local a comunei Râciu nr. 18 din 27.02.2019 privind implementarea 
proiectului „ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR ÎN COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în cadrul 
PNDR, sub-măsura 19.2; 
Contractul de finanțare nr.C 1920074X216772806029 din data de 19.08.2019, încheiat între AFIR și 
Comuna Râciu. Pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finanțare 
nr. F 1920074X216772806029. 
În conformitate cu: 
Prevederile art. 4 şi art. 5 din HGR 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor alocate prin PNDR; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a)art.120 și art.121 alin. (1) și (2)din Constituția României republicată; 
b) art.8-9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art.7 alin.(2) și art.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art.20 și art.21 din Legea cadru a descentralizării nr. 156/2006; 
e)Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
f) art.129, alin.(4), lit.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ; 



În baza art art.139, alin.(1) lit.b) art.196, alin. (1), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă 
următoarea,  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1 Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie de restituire a avansului in favoarea AFIR în valoare 
de 139.550,57 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pe o perioadă de 23 
luni, pentru derularea investiţiilor din cadrul proiectului „ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR ÎN 
COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în cadrul PNDR, sub-măsura 19.2; 
Art.2 Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie este de 23 luni, prima lună fiind luna 
octombrie anul 2019, ultima lună fiind luna august, anul 2021; 
Art.3 Suma aferentă plăţii comisionului pentru emiterea scrisorii de garanţie se va suporta din 
fonduri proprii; 
Art.4 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Râciu; 
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, 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. 
 

 

 
 

 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                         Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Biroul financiar contabil şi resurse umane 
 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea scrisorii de garanție de restituire a avansului în 
favoarea AFIR pentru proiectul “ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR ÎN COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ” 
 
Ținând cont de Contractul de finanțare nr.C 1920074X216772806029 din data de 19.08.2019, încheiat între AFIR și 
Comuna Râciu. Pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finanțare nr. F 
1920074X216772806029. 
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru sub-măsura 19.2 din cadrul PNDR – “Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, a Contractului de finanţare şi a anexelor acestuia 
pentru proiectul „ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR ÎN COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în cadrul PNDR, sub-
măsura 19.2, comuna Râciu poate beneficia de un avans de 50 % din valoarea eligibilă a contractului de finanţare, 
pentru implementarea proiectului. 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 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 şi se 
plăteşte întreaga sumă, la data emiterii scrisorii de garanţie pentru perioada de valabilitate a acesteia (inclusiv luna 
acordării şi luna expirării valabilităţii scrisorii de garanţie). 
Astfel, valoarea comisionului de garantare pentru obţinerea scrisorii de garanţie de restituire a avansului în favoarea 
AFIR pe o perioadă de 23 luni pentru comuna Râciu, este de 1.604,83 lei (139.550,57 lei x 0,05% x 23).  
Având în vedere cele prezentate, prin prezenta, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre ataşat prezentei. 
 
 

 
Consilier superior, 
Rîcean Maria 

 

 

 

Nr. de înregistrare:          din     .09.2019 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
   20.09.2019 

 
 

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 51/30 iulie 2019 privind aprobarea deplasării 
unei delegații în localitatea Zemplínska Nová Ves din Slovacia, la cimitirul unde a fost îngropat 
Gheorghe Șincai, pentru amplasarea unui monument funerar 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.          
din          2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), 
art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr.       din      2019       privind 
aprobarea deplasării unei delegații în localitatea Svinica din Slovacia, la cimitirul unde a fost 
îngropat Gheorghe Șincai, 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale, 
precum și ale H.G. nr. 518/1995 (*actualizată*) privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului 
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. 
Ținând cont de art. 129, alin.7 lit.d) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE 
Art.1. (1) Se modifica denumirea localității din H.C.L. nr. 51/30.07.2019, care va avea urmatorul 
cuprins : 
Hotărârea privind aprobarea deplasării unei delegații în localitatea Svinica din Slovacia, la 
cimitirul unde a fost îngropat Gheorghe Șincai, pentru amplasarea unui monument funerar 
(2) Se modifică și se completează Delegaţia oficialã care va fi formatã din urmãtoarele persoane: 
Ioan Vasu-Primar al comunei Râciu 
Dunca Ioan-Secretar 
Belean Alin -Ciprian-consilier local 
Profesor univ. dr.- Cornel Sigmirean, Director al Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe 
Șincai". 
Prof. dr.Vasile Lechințan-Istoric 
Prof.univ. dr. EVA MÂRZA Președinta Comisiei mixte de istorie româno-slovacă 
Prof. univ. dr. Ioan  Sabău-Pop-UMFST Tg.Mureș 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Zempl%C3%ADnska_Nov%C3%A1_Ves&action=edit&redlink=1
http://www.icsumures.ro/
http://www.icsumures.ro/


Prof.univ. dr. Ioan Bolovan -Prorector, Univ. Babeș Bolyai 
Prof. Dimitrie Poptămaș-istoric 
Prof. Nicolae Băciuț-Directorul Direcției de Cultură Mureș 
Preot. Teodor Dulău-paroh Biserica Greco-Catolică Râciu 
Belean Marius-Fotograf 
Conducător auto 
Art.2.Delegația se va deplasa la Svinica în perioada 24-25 octombrie 2019. 
Art.3.Celelalte articole ale HCL 51/30.07.2019 rămân nemodificate. 
Art.4. Prezenta hotărâre 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. 
 
 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                                       Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Primar 
IOAN VASU 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 51/30 iulie 2019 privind aprobarea deplasării unei 
delegații în localitatea Zemplínska Nová Ves din Slovacia, la cimitirul unde a fost îngropat Gheorghe 
Șincai, pentru amplasarea unui monument funerar 

Informaţii de bază 

Gheorghe Șincai  s-a născut la 28 februarie 1754, în localitatea Râciu,  –  și a 
decedat la data de  24 noiembrie 1816,  Sinea- Slovacia a fost un istoric, filolog, 
traducător și scriitor român, reprezentant al Școlii Ardelene. 
Primarul  comunei Râciu adresează o invitație autorităților din localitatae 
Șinea- Slovacia de a participa impreună cu o delegație la mormântul lui 
Gheorghe Șincai, în vederea amplasării unei troițe în memoria acestuia. 
Cheltuielile necesare  cu confecționarea unei troițe și cele legate de deplasarea 
delegației vor fi suportate de către comuna Râciu în  bază H.G. nr.518/1995 
privind unele drepturi şiobligaţii ale personalului român trimis în străinătate 
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi 
completările ulterioare  
Localitatea în care se va face deplasarea este Svinica în loc de Zemplínska Nová 
Ves. 
Delegaţia oficialã va fi formatã din urmãtoarele persoane: 
Ioan Vasu-Primar al comunei Râciu 
Dunca Ioan-Secretar 
Belean Alin -Ciprian-consilier local 
Profesor univ. dr.- Cornel Sigmirean, Director al Institutului de Cercetări Socio-

Umane "Gheorghe Șincai". 

Prof. Vasile Lechințan-Istoric 
Prof.univ. dr. EVA MÂRZA Președinta Comisiei mixte de istorie româno-slovacă 
Prof. univ. dr. Ioan  Sabău-Pop-UMFST Tg.Mureș 
Prof.univ. dr. Ioan Bolovan -Prorector, Univ. Babeș Bolyai 
Prof. Dimitrie Poptămaș-istoric 
Prof. Nicolae Băciuț-Directorul Direcției de Cultură Mureș 
Preot. Teodor Dulău-paroh Biserica Greco-Catolică Râciu 
Belean Marius-Fotograf 

Nr. de înregistrare:       din      .09.2019 
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Conducător auto 
În data de 20.09.2019 am luat legătura cu primarul din localitatea Svinica și 
este de acord să primească delegația în zilele de 24-25 octombrie 
2019.Delegația va pleca în data de 24.10.2019, va ajunge la Svinica  în aceași 
zi la ora 14,30 când vor începe discuțiile cu oficialitățile din această localitate 
și vor continua în ziua de 25.10, după care delegația se va întoarce în țară.  

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, considerăm că se poate promova: 
Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 51/30 
iulie 2019 privind aprobarea deplasării unei delegații în localitatea Zemplínska 

Nová Ves din Slovacia, la cimitirul unde a fost îngropat Gheorghe Șincai, 
pentru amplasarea unui monument funerar. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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privind utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți pentru acoperirea 
temporară a golurilor de casă în cursul anului 2019 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de    .09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr...... din 
.....09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, art.155 
alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative; 

      Avand in vedere:  
Expunerea de motive nr.      din         a  d-lui Vasu Ioan, primarul Comunei Râciu, prin care propune 
utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de 
casă în cursul anului 2019; 
Avizul Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
În baza prevederilor: 
- art. 58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-art.129, alin, (4) lit.a) din   Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
În baza dispozitiilor art. 139 alin. (3)  lit.a)  art.196 alin. (1) lit a)  din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ: Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local din anii precedenți pentru acoperirea temporară a 
golurilor de casă în cursul anului 2019 în sumă 200.000 lei, utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secținii 
de dezvoltare.  
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul comunei Râciu 
–Vasu Ioan. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro. 

 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                                    Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                              ……………………….                
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Biroul financiar contabil şi resurse umane 
 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți pentru acoperirea 
temporară a golurilor de casă în cursul anului 2019 
 

Potrivit  prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr.276/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, “Excedentul anual al bugetului local rezultat la 
incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in 
limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat) si a transferurilor din 
bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza 
in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, 
astfel:  
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului 
rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar*). 
Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local 
Rîciu, conform proiectului de hotărâre iniţiat de primar, prin care să se aprobe utilizarea 
excedentului bugetar al Comunei Râciu din anii precedenți, în sumă de 200.000 lei, utilizate 
pentru finanțarea cheltuielilor secținii de dezvoltare.  
  
 

Contabil, 
Rîcean Maria 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
     20 septembrie 2019 

 
privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2019 prin acordarea unor cadouri 
și diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de    .09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr...... din 
.....09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
-expunerea de motive nr.       /   09. 2019 a Primarului comunei Râciu privind aprobarea 
organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2019 prin acordarea unor cadouri și diplome de 
fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie  
-raportul de specialitate nr.        /    09. 2019 al Biroului financiar contabil și resurse umane; 
-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al comunei Râciu,  
În baza prevederilor: 
Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 
Art.129, alin, (7) lit.b) din   Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
În baza dispozitiilor art. 139 alin. (3) lit.a), art.196 alin. (1) lit a)  din Ordonanta de Urgenta nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş  
adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aproba organizarea evenimentului “Nunta de Aur” 2019 prin acordarea unor cadouri si 
diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la casatorie.  
Acordarea acestora se va face în baza evidențelor preluate de la SPCLEP Râciu-starea civilă și 
doar persoanelor care au domiciliul în comuna Râciu.  
Art.2.Valoarea cheltuielilor necesare organizării evenimentului este de 15.000 lei. 
Art.3.Finantarea cheltuielilor prevazute la art. 2 se face de la bugetul local - sectiunea de 
functionare, capitolul 67.02 “Cultura, religie si recreere”.  



Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SPCLEP Râciu-starea civilă; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro. 
 
 
 

 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                           Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2019 prin acordarea unor cadouri 
și diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie  
 

Prin expunerea de motive nr.      /  septembrie 2019 Primarul comunei Râciu propune 
elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de 
Aur” prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de 
la casatorie.  
1. Necesitatea  
Proiectul de hotarare propus are ca scop aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de Aur” 
prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la 
casatorie. Viata cultural-sociala a comunei Râciu se imbogateste an de an prin marcarea unor 
manifestari diverse. În acest an se v-a organiza evenimentul “Nunta de aur”, un eveniment 
emoţionant, la care sunt invitate să se înscrie cuplurile din comuna Râciu care au împlinit 50 de 
ani de căsnicie neantrerupta, sau urmează să-i împlinească pe parcursul anului. In vremurile 
tumultoase pe care le parcurgem, notiunea de familie si-a pierdut din insemnatatea sa, din 
respectul ce trebuie sa si-l poarte cei doi (sot-sotie). Societatea evolueaza prin familie iar 
respectul si increderea, este unul dintre reperele esentiale a rezistarii in timp a familiei.  
2. Oportunitatea  
Datorită faptului că aniversarea a 50 de ani de la căsătorie reprezintă un eveniment deosebit în 
viata oricărei familii considerăm oportună initierea unui proiect de hotărâre având ca obiect 
aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de Aur” prin acordarea unor premii si diplome de 
fidelitate. Asa cum statul Roman ocroteste casatoria si familia, Primaria comunei Râciu, ca drept 
recunostinta si respect pentru familiile care au implinit 50 de ani de casatorie si care au reusit 
sa treaca peste toate incercarile si obstacolele vietii, acorda “Diploma de fidelitate” la care se 
vor alatura si cadouri pentru fiecare familie.  
3. Analiza economica si tehnica  
“Diploma de fidelitate” si premiul cadourile pentru fiecare familie, se acordă pe baza evidenței 
preluate de la SPCLEP-starea civilă,  și familiile să ateste că soţii domiciliază în comuna Râciu. 
Pentru finantarea cheltuielilor legate de organizare evenimentului “Nunta de Aur” si pentru 
premii se vor aloca sume din bugetul local-sectiunea de functionare de la capitolul 67.02 – 
„Cultura, recreere si religie”,  
4. Beneficiu pentru comunitate  

Nr. de înregistrare:        din data de        .09.2019       
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Sărbătorirea a peste jumătate de secol împreună este un eveniment special în viaţa fiecărui 
cuplu ce a trăit, la bine si la rău, aproape o viaţă de om si este, în acelasi timp, un prilej deosebit 
pentru aceste familii, de a fi cinstite de către urbea căreia i s-au dedicat atâţia ani. Având în 
vedere că acest eveniment din viaţa unei familii reprezintă un lucru deosebit, pe care nu toţi au 
şansa de al sărbători, considerăm ca o datorie morală să sărbătorim persoanele vârstnice care 
au trăit, au muncit şi şi-au întemeiat o familie în comuna Râciu, dovedindu-le prin aceasta 
respectul pe care îl avem pentru ei şi pe care îl merită pe deplin.  
5. Legalitatea  
Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata pe prevederile OU 57/2019 privind 
Codul administrative. Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre 
dezbatere si aprobare Consiliului local al comunei Râciu. 
 
Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
              Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                 . 
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