
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 68   din 31  octombrie  2019 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada octombrie-
decembrie  2019 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 109 din  
22.10.2019, 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;  
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu nr.5027 din  18.10.2019; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Râciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Râciu; 
Propunerile consilierilor locali, 
Ținând cont de art.123, alin.1,  alin.4, 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 desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Râciu, pentru o perioadă de 3 
luni (octombrie-decembrie  2019), dl/dna consilier  Vasu Raul-Florin. 
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Râciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 
2016. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Local şi Primarului  Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la 

cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro.  
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      Contrasemnează                                                                                    

Vasu Raul-Florin                                             Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                     Dunca Ioan                      

                                                                                            ……………………….    

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr.69 din 31 octombrie  2019 

  

 
privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al primarului comunei 
Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  31.10.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 109    
din 22.10.2019, 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:  

Avizul nr.25754/16.07.2013  a Agenţiei naţionale a Funcţionarilor Publici care acordă avizul 
privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Râciu, judeţul 
Mureş; 
HOTĂRÂREA NR. 11 din 27  februarie  2014 privind aprobarea organigramei si statului de functii 
al aparatului de specialitate al primarului comunei Râciu; 
HOTĂRÂREA NR.13 din 18 februarie 2016 privind modificarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Râciu; 
HOTĂRÂREA nr. 20  din  29.03.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.11 din 
27.02.2014 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Râciu; 
Expunerea de motive nr. 5029/18.10.2019, intocmită de primarul comunei Râciu si Rapotul nr. 
5030/18.10.2019 al Biroului financiar contabil și resurse umane prin care se supune spre 
aprobare consiliului local structura organizatorici la nivelul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Râciu, in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019- Codul administrativ, 
Ținând cont de prevederile: 

Art.5 lit.g), art.370 alin.(1) si (2), art. 385 alin.(3), art. 409 alin.(3) lit.c), art.405-407, art. 611 
alin(1) si (2),art.628 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273 /2006 privind finantele publice 
locale precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare,  
Legii-Cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
Art. 38 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a 
unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 
termene , 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(2), lit.a) si lit.c) art 139 alin (1) si art. 
196 alin.(1) lita) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 



 

                                                 HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aproba stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al primarului 
comunei Râciu, după cum urmează: 
(1) Transformarea functiei publice generale de secretar al unitatii administrativ- teritoriale 
(comuna Râciu) in functia publica specifică de secretar general al unitatii administrativ-
teritoriale (comuna Râciu). 
(2) Incepand cu data emiterii prezentei hotarâri: 
Denumirea „secretarul unităţii administrativ-teritoriale“ se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor 
actelor normative în vigoare, cu denumirea „secretarul general al unităţii administrativ-
teritoriale“.  
Denumirea „secretarul unităţii administrativ-teritoriale“ se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor 
actelor normative în vigoare, cu denumirea „secretarul general al unităţii administrativ-
teritoriale“.  
Denumirea „secretarul comunei“,se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în 
vigoare, cu denumirea „secretarul general al comunei.  
(3) Transformarea funcţiei publice v a c a n t e  de consilier  grad proofesional asistent în 
cadrul compartimentului  achiziţii publice și urbanism în consilier achiziții publice, grad 
profesional asistent. 
Art.2. Functionarul public care la data aprobarii structurii organizatorice potrivit art.(1) este 
numit in functia publică generală de secretar al UAT comuna Râciu va fi reincadrat in functia 
publică specifică de secretar general al UAT comuna Râciu, prin dispozitie a primarului cu 
mentinerea drepturilor salariale prevazute in Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Art.3. Se aproba organigrama și  statul de functii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Râciu, conform anexei nr.1 si anexei nr.2 la prezenta hotărare din care fac parte 
integranta.  
Art.4. Se aprobă Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Râciu; 
Art.5. Primarul comunei Râciu prin aparatul de specialitate -Compartimentul Personal vor 
duce la indeplinire prezenta hotarare. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, 
în termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 A.N.F.P; 
 Biroului financiar contabil și resurse umane; 
 Consiliului Local şi Primarului  Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la 

cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro.  
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      Contrasemnează                                                                                    
Vasu Raul-Florin                                            Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                                      Dunca Ioan                      

                                                                                            ……………………….    

 
 

http://www.comunariciu.ro/


 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 70  din   31 octombrie 2019 

 
privind revizuirea  Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei 
Râciu. 
 
Consiliul Local al comunei Râciu, judeţul Mureş,  
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 109 din      
22.10.2019, 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: 
HOTĂRÂREA nr. 7 din 12 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului Local al comunei Râciu; 
Referatul de aprobare al proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 5031 /18.10.2019 a primarului comunei 
Râciu, Judetul Mureș; 
Raportul cu nr.   5032/18.10.2019  întocmit de secretarul general al comunei; 
Avizul comisiilor de specialitate;  
Ținând cont de:  
Prevederile art. 632 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ, 
Prevederile art.6 si art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003. privind tamparenta decizionala in administratia 
publica;  
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si 
(2) din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ 

 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Râciu, judetul 
Mureș, revizuit, expus in  Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consilierilor locali al Consiliului Local  Râciu; 
 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează                                                                                   
Vasu Raul-Florin                                 Secretarul general al unității administrativ-teritorial 
……………  ……                                                                      Dunca Ioan                      

                                                                          ……………………….    

http://www.comunariciu.ro/


                             

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 71  din  31 octombrie 2019 
 
privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport 
al deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer Râciu, 
componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș, zona 7 Râciu. 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  31.10.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.109 
din 22.10.2019, 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;  
Luând act de Expunerea de motive nr. 5033 din data de 18.10.2019 a primarului comunei 
Râciu privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și 
transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer 
Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș zona 7 Râciu, 
Hotărârea nr. 63  din  28.09.2018 privind transmiterea imobilului compus din Staţie de 
transfer şi Staţie de sortare, edificate pe terenul situat în intravilanul localităţii Pogăceaua şi 
înscris în C.F. nr.50017/Pogăceaua, din domeniul public al comunei Râciu în domeniul public al 
Județului Mureș, în vederea integrării lor în Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor 
Solide din Judeţul Mureş, ca parte integrantă a acestuia. 

Hotărârea nr.  68  din  10 octombrie  2018 privind aprobarea documentaţiilor pentru 

delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor 
fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Râciu, componente ale serviciului de 
salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din 
Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna Râciu din zona 7 Râciu. 
Tinând cont de prevederile: 
- art. 8 alin. 3 lit. d1 , art. 29 alin. 7, alin. 8 lit. a, alin. 10, 11, 13, art. 30 alin. 1-5 din Legea nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- art. 12 alin. 1 lit. b și art.14 alin. 1 și 3 din Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 71 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare;  
- art. 19 din H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.  



art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor), republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  și prevederile art. 36 , alin. (5)  coroborat cu art. 42 
alin.11 din Legea 51/2006.  
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de 
Urgenţa a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
În temeiul  art. 129 alin. (2) lit. „d” coroborat cu  alin. (7)  lit. „n”, art. 132, art. 139 alin.  (1) din 
OUG 57/2019 privind codul  administrativ,  Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş 
adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE : 
 

Art.1. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport a 
deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, si operarea statiei de transfer Râciu, 
componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș - zona 7 Râciu” conform anexei 1. 
Art.2. Se mandatează Primarul comunei Râciu, să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” 
aprobarea contractului.   
Art.3. Se mandatează ADI „Ecolect Mureş”, prin Preşedinte, să semneze contractul de 
delegare conform celor menționate la art.1  
Art.4  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei Râciu, 
în termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Judeţean Mureş; 
  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică 

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

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           Contrasemnează                                                                                                                     
Vasu Raul-Florin                                             Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
                                                                                                                  Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 72   din  31 octombrie  2019 

  

privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care 
fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, 
între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP) 
 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.109 din  
22.10.2019, 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;  
Analizând adresa Nr. 2445114.10.2019 a ADI Ecolect Mureș prin care ne trimit spre aprobare 
Proiectul de hotărâre privind avizarea "Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor 
pentru dedeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din judelul Mureș și a 
încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferite organizații de preluare a 
responsobilităților (OIREP) 
Văzând referatul de aprobare nr.5035/18.10.2019 a Primarului comunei Râciu. 
Având în vedere dispoziţiile art.59, alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.20 alin.(8) și (9) al Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare 
a ambalajelor şi a deşeurilor deambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, 
Potrivit reglementărilor art.17, alin.(2) lit. g). și l)., art.20 alin.(3) și ale art.21, alin.(2) din Statutul 
ADI Ecolect Mureş, 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. “d”coroborat cu cele ale alin.(7)  lit. „n”, art. 139 al (1) din OUG 
57/2019 privind codul  administrativ, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se avizează “Protocolul de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care 
fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”, prevăzut în anexa nr.1, care 
face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
Art.2. Se imputerniceste Presedintele Asociatiei sa semneze, in numele si pe seama Asociatiei, 
Protocolul de colaborare cu reprezentantul/reprezentantii desemnati ai organizațiilor de 
preluare a responsabilităților pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2007/hot095_2007.htm#exp#exp


producătorului, care își manifestă intenția de a colabora cu ADI Ecolect Mureș,pentru anul 2019 
și anii următori, inclusiv extinderea duratei protocoalelor care urmează a fi încheiate. 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege,  

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Judeţean Mureş;  
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş” care va supune aprobării în AGA şi 

răspunde de aducerea ei la îndeplinire 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       Contrasemnează,                                                                                                                                                                                
Vasu Raul-Florin                                                              

                                                                                     Secretarul general al unității administrativ-teritoriale  
                                                                                                                     Dunca Ioan 
……………  ……                                                                                      ……………………….    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  73  din  31 octombrie 2019 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019  
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 109  din   
22.10.2019 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. 5082  din 17.10.2019 a Primarului comunei Râciu, prin care propune  
modificarea bugetului local; 
Având în vedere: 
Dispoziția Nr. 108  din data 17.10.2019 privind modificarea bugetului Unității Administrativ 
Teritoriale-Comuna Râciu pe anul 2019. 
Adresa ANAF nr.24.500/17.10.2019, HG 752/14.10.2019 privind repartizarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, prin care pentru Comuna Raciu a 
fost repartizata suma de 318.000 lei 
Adresa nr. 14.413/SVI din data de 17.10.2019 a Instituției Prefectului-Județul Mureș privind 
publicarea în Monitorul Oficial, a HG nr. 752 din data de 14.10.2019 privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale conform art.20 alin.(3) din OG nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 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.  
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 10.952.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.890.000 lei                                                                   
                                                                            -  sectiunea dezvoltare   6.062.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE  11.262.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.890.000 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 10.634.000 318.000 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 1.623.000 318.000 1.941.000 
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 subventii primite de la adm. centrala 43.20.00 793.000  793.000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. Locale 43.31.00 556.000  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 stat pt 
finantarea unor programe de interes national-
functionare  

42.51.01    

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

42.51.02 160.000  160.000 



Finantarea PNDL 42.65.00 2.055.000  2.055.000 

Programe FADR 48.04.01 1.420.000  1.420.000 

Prefinantare 48.04.03 140.000  140.000 

 
 
CHELTUIELI TOTAL COD 10.944.000 318.000 10.944.000 
Autorităţi publice 51.02 1.802.000 68.000 1.870.000 
Alte servicii publice generale 54.02 947.000 10.000 957.000 
Invăţământ 65.02 1.286.000 30.000 1.316.000 
Cultură 67.02 1.705.000 50.000 1.755.000 
Asistenţă socială 68.02 535.000  535.000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02 677.000 10.000 687.000 
Protecţia mediului 74.02 900.000  900.000 

Alte acţiuni generale 80.02 4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 3.088.000 150.000 3.238.000 
 
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 general al 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. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           Contrasemnează                                                                                                                     
Vasu Raul-Florin                                              Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
                                                                                                                  Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  74  din  31  octombrie  2019 
 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2019, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.109    
din      22.10.2019, 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;  
HOTĂRÂREA nr. 61  din  27  septembrie  2019 privind aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli al  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, pentru anul 2019, 
Hotărârea nr.113/30.07.2019 adoptată de AGA a SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL 
prin care solicită aprobarea  rectificării BVC, anexa nr.1; 
Expunerea de motive cu nr. 5038 din 18.10.2019 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. 3.145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(2), lit.a) si lit.c) art 139 alin (1) si art. 
196 alin.(1) lita) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

 

                                                 HOTĂRÂRE: 



 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2019, al SC SERVICII 
EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL, conform anexei care constituie parte integrantă a 
prezentei  hotărâri.  
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 general al 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. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează                                                                                    
Vasu Raul-Florin                                     Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                  Dunca Ioan                      

                                                                                      ……………………….    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 75   din  31 octombrie 2019 

 

 
privind înscrierea provizorie  în Cartea Funciară  a comunei Râciu a unor imobile situate în 
extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale și terenuri neproductive pe proprietar comuna 
Râciu, conform lucrărilor de înregistrare sistematică 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 109 din      
22.10.2019, 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.  5040   din  18.10.2019    a primarului comunei Râciu;  
Prevederile art.9 alin (34³) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996,  
Prevederile Ordinului nr. 979 din 5 august 2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de 
realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii 
imobilelor în cartea funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară; 
Prevederile Ordinului 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si 
inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara; 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi completarea 
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; 
Ţinând cont de prevederile art.59^1 din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 
(**republicată**)(*actualizată*)fondului funciar, şi a ORDINULUI nr. 700 din 9 iulie 2014 
(*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(2), lit.a) si lit.c) art 139 alin (1) si art. 
196 alin.(1) lita) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1. Se aprobă înscrierea provizorie  în Cartea Funciară  a comunei Râciu a unor imobile situate 
în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale și terenuri neproductive pe proprietar comuna 
Râciu, conform lucrărilor de înregistrare sistematică, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenat hotărâre. 
Art.2. Imobilele menţionate la art.1 din  prezenta hotarare nu fac obiectul vreunui litigiu. 
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Primarul 
comunei Râciu, d-l Ioan Vasu. 
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Râciu in sedinta  
ordinara, cu respectarea prevederilor OU 57/2019, respectiv cu un număr de voturi 
____________ „pentru”, din numarul de 13 consilieri in functie. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Râciu, în termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei 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.  
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      Contrasemnează                                                                                    

Vasu Raul-Florin                                       Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 

  ……………  ……                                                                         Dunca Ioan                      

                                                                                            ……………………….    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  76    din  31 octombrie 2019 

 
 
privind  modificarea art.2 din HCL nr.  56  din  31  august 2017 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   31.10.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 109    
din  22.10.2019, 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: 
Cererea SC Vladoru SRL  nr. 4689/30.09.2019 prin care solicită rectificarea art. 2 din HCL nr. 
56/2017, în sensul modificării suprafeței de teren pe care dorește să o cumpere, de la 171 la 225 
mp, suprafață înscrisă în CF 50123,  
Expunerea de motive nr.5042   din  18.10.2019    a primarului comunei Râciu;  
Dosarul de dezmembrare nr. 50638/2009 depus la OCPI Mureș prin care ne informează că 
imobilul în suprafață de 1500 mp, situat în jud.Mureș, UAT Râciu, localitatea Râciu, având 
numărul cadastral 50123 a fost dezmembrat în imobilele: CF 50149 Râciu, nr. cadastral 
832/33/1/2/1 cu  suprafața de 1275 mp și  CF 50150 Râciu, nr. cadastral 832/33/1/2/2 cu  
suprafața de 225  mp. 
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; 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(2), lit.a) si lit.c) art 139 alin (1) si art. 
196 alin.(1) lita) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1.Se aprobă modificarea art.2 din HCL nr.  56  din  31  august 2017 privind vanzarea unor 
imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu, în sensul majorării suprafaței solicitate 
pentru cumpărare de la 171 mp la 225 mp conform dosarului de dezmembrare nr. 50638/2009. 
Art.2. Celelalte art. ale HCL nr.56 din 31 august 2017 privind vanzarea unor imobile terenuri din 
domeniul privat al comunei Râciu, rămân nemodificate. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul de 
specialitate. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     Contrasemnează                                                                                    

Vasu Raul-Florin                                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 

  ……………  ……                                                                                  Dunca Ioan                      

                                                                                               ……………………….    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 77   din  31 octombrie 2019 

 
privind darea în folosință gratuită, pe perioadă nedeterminată, a unor bunuri mobile și imobile, 
proprietate publică a UAT comuna  Râciu, către Şcoala Gimnazială  „Gheorghe Șincai“ Râciu 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 109 din      
22.10.2019, 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: 
Cererea  înaintată de Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai“ Râciu, cu Avizul Inspectoratului scolar 
general nr. 8081/23.09.2019 și înregistrată la  A.R.A.C.I.P. sub nr. 3290/30.09.2019 pentru autorizarea 
de funcționare provizorie a unui nou nivel de învățământ/specializare/calificare profesională; 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu, nr. 5044/18.10.2019; 
Raportul compartimentului de resort nr. 5045/18.10.2019 precum și Raportul comisiei de specialitate 
din cadrul consiliului local, 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Râciu nr.24/2008 privind INVENTARUL bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei   Râciu.                                                                  
Anexa-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Râciu, la Hotărârea Guvernului 
nr. 913/2009, privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, 
orașelor și comunelor din județul Mureș. 
Ținând cont de prevederile: 
Art.112, alin(1) și (2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare, 
Art.874, din (Legea nr. 287/2009**) CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**); 
Art.3, alin.(1) si alin.(4) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică actualizată; 
Art.288-289, art.286 alin.(1) și alin. (4), art.  349, art.350, art.351 și art.352 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(2), lit.a) si lit.c) art 139 alin (1) si art. 196 
alin.(1) lita) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe perioadă nedeterminată, a unor bunuri mobile și 
imobile, proprietate publică a UAT comuna  Râciu, către Şcoala Gimnazială  Gheorghe Șincai Râciu, 
astfel cum sunt cuprinse și identificate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, bunuri în care îşi 
desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ preuniversitar de stat. 
Art.2. Darea în folosință gratuită a bunurilor mobile și imobile menționate la art.1 se face pe bază de 
Contract de comodat, încheiat între Primăria Comunei Râciu şi Școala Gimnazială Gheorghe Șincai 
Râciu, conform modelului prezentat în Anexa nr.2, care face parte integrantă din această hotărâre. 
Art.3.Atribuirea în folosinţă gratuită va fi acordată în vederea desfăşurării activităţilor de învăţământ. 
Art.4. (1) Titularul dreptului de folosință va exercita folosinţa asupra bunului preluat în condiţiile legii 
şi în limitele precizate în contractul de comodat. 
(2) Titularul dreptului de folosință gratuită are următoarele obligații: 
a) să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită; 
b)să permită accesul proprietarului pentru efectuarea controlului asupra bunului; 
c)să nu modifice bunul, în parte ori în integritatea lui; 
d)la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a 
pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de orice sarcini. 
(3) Folosința dobândită în baza actului prevăzut la art.2 nu poate fi transmisă, nici oneros și nici cu 
titlu gratuit, unei alte persoane. 
(4)Titularul dreptului de folosință gratuită are obligația de a informa proprietarul cu privire la orice 
tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența 
producerii unor evenimente de natură să conducă la exploatarea bunului. 
Art.5.Toate cheltuielile de întreținere a bunurilor date în folosință vor fi suportate din bugetul local-
capitolul învățământ. 
Art.6.Orice încălcare a obligațiilor prevăzute la art.4 se va sancționa în conformitate cu prevederile 
art. 352 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
Art.7. Se împuternicește Primarul comunei Râciu sa semneze in numele si pe seama UAT comuna 
Râciu, contractul de comodat încheiat intre cele doua parți. 
Art.8.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
Inspectoratului Școlar Județean Mureș; 
 Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai“ 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.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      Contrasemnează                                                                                    

Vasu Raul-Florin                                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 

  ……………  ……                                                                                  Dunca Ioan                      

                                                                                            ……………………….    

 

 

 



 
 


