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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 20.12.2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Râciu. 
Şedinţa începe la ora 15,00. 
Consiliul Local al Comunei Râciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei Râciu 
nr.202 din 12.12.2019, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul .133 alin. (1), 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 general al Consiliului 
Local. 
Vă informez că din totalul de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 11 
consilieri şi anume   BELEAN ALIN-CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA,  BUNGĂRDEAN 
OCTAVIAN,  CHERTES IOAN, CONȚIU GHEORGHE, COZOŞ P. PETRU, EŞANU NECULAI,  SĂLĂGEAN 
IUONEL,  ULIEȘAN SEBASTIAN,  VASU RAUL-FLORIN şi  VINCOVICI IULIUS-AURELIAN. Lipsesc 
motivat consilierii COZOŞ IOAN-ANDREI și FLOREA DOREL. 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din  OU 57/2019 privind Codul 
administrativ, înaintea fiecărei sedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al sedinţei anterioare. 
Acum, înainte de sedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul verbal al sedinţei Consiliului local 
din data de 29.11.2019, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesele verbale în forma prezentată.  
Cine este pentru?  11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi. 
Dl consilier Belean Alin-Ciprian 
Ordinea de zi este următoarea: 
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenelor meteorologice specifice  sezonului rece 2019-2020. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
3.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.4 din Hotărârea nr. 41 din  28   mai  
2015 privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor al comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea prin mijloace 
video la nivelul comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
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5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru 
perioada ianuarie-martie  2020. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
6.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. Dl Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Având în vedere: 
Contractul de Finantare nr.137/N/Râciu, încheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu, 
pentru lucrarea de investiții “Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, Comuna 
Râciu, judetul Mureș, perimetrul de ameliorare Cernătoaie – Continit -57,37 ha,  
Actul aditional nr.1/28.09.2019 prin care se alocă  suma de 197.738,42  lei, trebuie să achităm 
factura scadentă la acest proiect. 
Bugetul de venituri si cheltuieli este previziunea veniturilor si a cheltuielilor. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu pentru anul 2019, s-a intocmit   pe baza 
situaţiei financiare înregistrate  în perioada anterioară precum  si a obiectivelor propuse a se 
realiza in anul 2019.  
Pe parcursul anului, in timpul executiei bugetare pot aparea modificari in bugetul de venituri si 
cheltuieli al unei institutii publice, aceasta situatie ducand la rectificarea bugetului in masura 
posibilitatilor existente,  
Avand in vedere art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia "pe parcursul exercitiului bugetar, 
autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite."  
VENITURI TOTALE 11.152.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.890.000 lei                                                                  
-  sectiunea dezvoltare   6.262.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE 11.462.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.890.000 lei                                                                       
-  sectiunea dezvoltare  6.572.000 lei   
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 310.000 lei din care: -  sectiunea functionare 0  lei                                                                       
-  sectiunea dezvoltare  -310.000 lei  
Dacă mai doreşte cineva să facă propuneri ? 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11  consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.90/2019. 
Punctul nr.2.Dl Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului viceprimar. 
În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului de  
iarnă, se vor executa următoarele acţiuni şi dispune următoarele  măsuri specifice: 
1. Întocmirea planului de măsuri şi acţiuni pentru sezonul rece 2019-2020 al CLSU şi aprobarea 
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acestuia în cadrul unei şedinţe ordinare. 
2. Analiza şi prezentarea stadiului pregătirii pentru sezonul rece, în cadrul unei şedinţe de lucru.  
3. Finalizarea transportului de materiale antiderapante pentru toate drumurile şi străzile din 
comuna Râciu. 
4. Evaluarea la nivelul a capacităţilor de resurse  tehnice şi umane avute la dispoziţie pentru 
intervenţii la deszăpeziri şi stabilirea măsurilor pentru  menţinerea în stare operativă a  
drumurilor şi străzilor. 
5. Analizarea în cadrul  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, a zonelor preponderent 
dispuse înzăpezirilor din teritoriul administrativ, a concluziilor desprinse în anii anteriori pentru 
înlăturarea efectelor negative cu accent pe cauzele care au determinat unele  disfuncţii, în 
vederea asigurării unor măsuri concrete pentru evitarea  repetării acestora în iarna 2019 –2020, 
materializate în planuri proprii de acţiune şi hotărâri ale consiliului local, în care să fie angrenate 
resursele tehnice şi umane aflate la dispoziţie, inclusiv aportul voluntar al cetăţenilor. 
6. Verificarea mijloacelor de intervenţie şi repararea celor  cu defecţiuni în scopul  asigurării unei 
intervenţii operative.  
7. Verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a  sistemelor de înştiinţare pentru  
asigurarea alarmării în timp util a  C.L.S.U. şi a  populaţiei din comună asupra  eventualităţii  
producerii unor fenomene meteorologice periculoase, pe baza datelor şi  informaţiilor cuprinse 
în prognozele şi avertizările meteorologice transmise de instituţiile de  specialitate. 
8. Verificarea stocurilor de materiale antiderapante şi împrospătarea acestora, în vederea 
asigurării intervenţiei continue. 
Acestea sunt câteva din obiectivele propuse pentru derularea în bune condiţii a activităţii pentru 
sezonul rece 2019-2020. 
Suma alocată este de 25.000 lei, sumă necesară achiziționării de material antiderapant și 
combustibil. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11 din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.91/2019. 
Punctul nr.3.Dl Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Având în vedere Raportul de control nr. 10598/18.11.2019 referitor la controlul tematic 
metodologic pe linie de evidență a persoanelor efectuat al SPCLEP Râciu din data de 12.11.2019 
prin care solicită respectarea prevederilor art. 628 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ unde se precizează că: 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/subdiviziunii administrativ-teritoriale“ se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor 
normative în vigoare, cu denumirea „secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale“. Denumirea „secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului“, după caz, se 
înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea „secretarul general 
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al comunei, al oraşului, al municipiului, al judeţului“, după caz.  
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  11 voturi,  
Împotrivă?  
Abţineri?    
Proiectul este aprobat de  11 din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.92/2019. 
Punctul nr.4. Dl Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video în cadrul instituției are drept scop: 
Stabilirea unui set unitar de reguli care reglementează implementarea şi utilizarea sistemului de 
supraveghere video, în scopul asigurării securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi protecţiei 
bunurilor, imobilelor, valorilor şi a materialelor cu regim special, respectînd în acelaşi timp 
obligaţiile ce revin entității, în calitate de operator de date, conform Directivei UE nr. 679 din 
2016 şi măsurile  de  securitate  adoptate  pentru protecţia datelor cu caracter personal, 
protejarea vieţii private, a intereselor legitime şi garantarea drepturilor fundamentale ale 
persoanelor vizate. 
Stabilirea responsabilităţilor privind administrarea şi exploatarea sistemului de supraveghere 
prin mijloace video, precum şi cele privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor 
aferente acestor activităţi. 
Scopul utilizării sistemului video este de a asigura buna administrare şi funcţionare a entității, în 
special în vederea controlului de securitate şi pază. De asemenea, sistemul video este necesar 
pentru a sprijini politicile de securitate instituite de actele normative care reglementează 
protecţia datelor cu caracter personal şi contribuie la îndeplinirea atribuţiilor structurii de 
securitate. 
Prezentul Regulamentul descrie măsurile care necesită a fi luate de instituție pentru a proteja 
datele cu caracter personal care sunt prelucrate prin metoda supravegherii  video, vieții private 
și alte drepturi fundamentale și interese legitime ale subiecților. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.93/2019. 
Punctul nr.5.Dl Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Vă informez că trebuie să nominalizăm un consilier pentru a conduce ședințele de consiliu local 
în următoarele 3 luni, deoarece dl consilier Vasu Raul-Florin își încetează mandatul.  
În baza prevederilor art.123, alin.1,  alin.4, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ. 
Ţinând cont de Regulamentul de Organizare şi  funcţionare al Consiliului Local al comunei Râciu 
H.C.L Nr.7/2016, unde la Cap.II, secţiunea I, art.9 este stabilită: “Durata mandatului 
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preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni, perioadă în care acesta nu-şi pierde 
calitatea de consilier”.  
Luând în considerare faptul că mandatul preşedintelui în funcţie va expira,  consideram legala si 
oportuna adoptarea unui proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru 
un nou mandat. 
Vă rog să faceți propuneri. Dl consilier Chertes Ioan îl propune pe dl consilier Belean Alin-
Ciprian. Se supune la vot.  
Cine este pentru?  10 voturi.  
Împotrivă? 0 
Abţineri? 0 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Proiectul este aprobat de  10 din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.94/2019. 
12. 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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