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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 19.11.2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Râciu. 
Şedinţa începe la ora 15,00. 
Consiliul Local al Comunei Râciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei Râciu 
Nr.193 din 13.11.2019, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul .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)) 
coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.b) din OU 57/2019 privind Codul administrativ. 
Lucrările şedinţei sunt deschise  de către domnul Dunca Ioan, scretarul Consiliului Local. 
Doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 19.11.2019 
a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Râciu. Vă informez că din 
totalul de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 12 consilieri şi anume   
BELEAN ALIN-CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA,  BUNGĂRDEAN OCTAVIAN,  CHERTES 
IOAN, CONȚIU GHEORGHE, COZOŞ P. PETRU, EŞANU NECULAI, FLOREA DOREL,  SĂLĂGEAN 
IUONEL,  ULIEȘAN SEBASTIAN,  VASU RAUL-FLORIN şi  VINCOVICI IULIUS-AURELIAN. Lipsește 
motivat dl consilier COZOŞ IOAN-ANDREI.  
Avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi. 
Ordinea de zi este următoarea: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor din bugetul local aferente functionarii 
sistemului de canalizare efectuate până la data de 31 decembrie 2019. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
2.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. Dl Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă- Pentru acest proiect de hotarâre dau 
cuvântul dlui Primar. 
Prin HCL nr. 77  din  29 noiembrie 2018 privind stabilirea tarifelor la serviciile publice de 
canalizare și epurare a apelor uzate practicate în comuna Râciu, a fost stabilit tariful pentru 
populație și restul utilizatorilor la  prețul de 3,56 lei/mc (fără TVA), care urma să intre în vigoare 
de la 1 ianuarie 2019. Menționăm că, anterior anului 2018 nu a fost adoptată o hotărâre pentru 
aprobarea unor tarife deoarece sistemul de canalizare nu era funcțional. 
De asemenea prin HCL nr.84 din  28  decembrie 2018  a fost delegată gestiunea serviciului de 
canalizare  și epurare a apelor uzate prin atribuire directă catre S.C  Servicii Edilitar-Gospodărești 
Râciu SRL, societate al cărui acționar unic este Consiliul Local Râciu. 
Neîncasarea  de la beneficiari se datorează faptului că SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu 
SRL, nu a putut să acrediteze serviciul de canalizare, care poate obține licența doar de la ANRSC 
București. Dosarul este în lucru urmând a fi trimis la ANRSC în vederea obținerii licenței.  Nefiind 
acreditat serviciul de canalizare, exista riscul să  fim acționați în instantă pentru încasarea unor 
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sume considerate fără temei legal.   
În temeiul art. 26, alin. (1) din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare„ au calitatea de operatori furnizorii/prestatorii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare care asigură funcţionarea, gestionarea, administrarea şi 
exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente serviciului şi care îşi 
desfăşoară activitatea pe baza unei licenţe. Operatorii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare sunt definiţi potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările 
ulterioare". 
Potrivit art. 16 alin (5) din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, „în relaţia cu operatorii şi cu autorităţile administraţiei 
publice locale, potrivit competenţelor şi atribuţiilor prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, 
cu completările ulterioare, indiferent de forma de gestiune adoptată, A.N.R.S.C. monitorizează  
următoarele: 
a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor şi măsurilor stabilite în condiţiile de emitere sau de 
menţinere a licenţelor; 
b) respectarea sistemului de reglementări emise în aplicarea legislaţiei primare din domeniu; 
c) respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor; 
d) respectarea reglementărilor cu privire la concurenţă şi transparenţă, pentru a preveni 
practicile anticoncurenţiale care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea 
sau denaturarea concurenţei. 
În temeiul art. 12, alin.(1), lit.i) din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006, în exercitarea atribuţiilor ce 
le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, 
privitoare la: „aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
preţurilor/tarifelor în vigoare elaborată de A.N.R.S.C., în cazul în care finanţarea proiectelor de 
investiţii în infrastructura de apă se realizează prin fonduri publice acordate de la bugetul local 
şi/sau din alte surse decât cele de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile". 
Potrivit dispozițiilor art. 31, alin. (1) din legea menționată anterior,  furnizarea/prestarea 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează numai pe bază de contract de 
furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv, în condițiile în care ești licențiat. 

Faptul că licențierea unui serviciu public de canalizare reprezintă un proces de durată, iar până 

la obținerea documentelor de licențiere de la ANRSC este nevoie ca administrația publică, 

respectiv Primăria Comunei Râciu să întrețină și să asigure exploatarea în condiții de siguranță a  

sistemului aflat în gestiunea noastră,  

 În vederea recuperării  cheltuielilor efectuate în perioada 2016-2019, trebuie să avem în 
vedere că, punerea în funcţiune a sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare  a presupus din 
partea Primăriei Comunei Râciu un set de cheltuieli privind: 
-alimentarea cu energie electrică a staţiei de epurare şi a staţiilor de pompare,  
-echipamente şi componente electrice, etc. pentru funcţionarea staţiei de epurare,  
-plata autorizaţilor, abonamentele şi taxele anuale datorate Administraţiei Naţionale „Apele 
Române”,  
-cheltuieli cu punerea în funcțiune și efectuarea probelor tehnologice pe parcursul unui an, 
perioadă prelungită datorită faptului că SC Aquaserv SA Tg.Mureș nu a vrut să preia serviciul 
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datorită unor probleme tehnologice. 
În toată această perioadă consumatorii persoane fizice și juridice nu au fost racordați la rețeaua 
de canalzare, ci doar instituțiile publice (Primăria, Scolile Gimnaziale, Grădinițele, Cabinetele 
medicale, Instituțiile de Cult, Punctul de lucru ISU- SMURD și sediul Poliției).   
Considerăm că, acoperirea costurilor efectuate în perioada 2016-2019 trebuie suportate din 
bugetul local, iar începând cu 1 ianuarie 2020 se impune instituirea unei taxei speciale pentru 
funcționarea și întreținerea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, precum și a stației de 
epurare ape uzate. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.78/2019. 
2.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 

 
 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
 
   
Preşedinte de şedinţă                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
Vasu Raul-Florin                                                                          DUNCA IOAN   
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