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  ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 27.09.2019 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.84 din 19.09.2019, 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 27.09.2019 
a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Râciu. Vă informez că din totalul 
de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 11 consilieri şi anume, BORDEIANU 
MARIANA-MINERVA,  BUNGĂRDEAN OCTAVIAN, CONȚIU GHEORGHE, COZOŞ P. PETRU, COZOŞ 
IOAN-ANDREI, CHERTES IOAN, EŞANU NECULAI,  SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEȘAN SEBASTIAN,  
VASU RAUL-FLORIN şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN.  Lipsesc motivați dnii consilieri BELEAN 
ALIN-CIPRIAN 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 30.07.2019, 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. 
Ordinea de zi este următoarea: 
1. Proiect 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. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
2. Proiect 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. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului ADI Aqua Invest 
Mureș. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
4. Proiect de hotărâre privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei 
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Râciu 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale-Comuna 
Râciu pe anul 2019. 
 Inițiator- Primar Ioan Vasu 
6. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 
decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea BVC –SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea BVC –SC Servicii Pază și Protecție Râciu SRL. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportării contabile semestriale la SC Servicii Edilitar-
Gospodărești Râciu SRL. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
10. Proiect 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 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
11. Proiect de hotărâre 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.  
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
12. Proiect de hotărâre privind solicitarea scrisorii de garanție de restituire a avansului în 
favoarea AFIR pentru proiectul “ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR ÎN COMUNA RÂCIU, JUD. 
MUREȘ” 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
13. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți 
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2019. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
14.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Dl secretar. Facem precizarea că proiectele de hotărâre de la nr.10-14 au fost înscrise pe 
ordinea de zi în conformitate cu prevederile legale, proiecte care nu suportă amânare.  
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu rol de decizie în cadrul acestora, au în 
componenţă reprezentanţi ai Consiliului Local şi ai primarului comunei Râciu.  
În conformitate  cu prevederile art.129, alin.7, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 
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iulie 2019 privind Codul administrativ prin care se stipulează că în atribuţiile Consiliului Local 
Rîciu intră şi asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 
privind educaţia.  
Având în vedere necesitatea implicării autorităţii publice locale în consiliile de administraţie din 
cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se impune nominalizarea de reprezentanți 
ai Consiliului Local  şi ai Primarului comunei Râciu în unitățile de învățământ mai sus 
menționate.  
Potrivit art.96 alin.2, lit.b) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, dacă consiliul de 
administraţie este format din 9 membri, 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; 
La Şcoala Gimnazială Gheorghe Şincai din Râciu trebuie să numim 2 reprezentanţi ai consiliului 
local şi un reprezentant al primarului. 
Vă rog să faceți nominalizările: Pentru reprezentanții consiliului local sunt nominalizați 
consilierii locali Belean Alin-Ciprian și Florea Dorel, iar reprezentantul primarului este 
nominalizat dl Dunca Ioan. 
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.55/2019. 
Punctul nr.2.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
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, s-a înființat în conformitate cu prevederile ORDONANŢEI nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii. Aceasta s-a constituit ca asociație non-profit, non-guvernamentală 
și apolitică care își propune să acționeaze în scopul armonizării și perfecționării activității 
SPCLEP-urilor, DJEP-urilor SPCLEP-urilor și oficiilor de stare civilă din cadrul UAT_urilor de pe 
teritoriul României. 
Obiectivul Asociației este 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. 
Faptul că SPCLEP Râciu nu are personalitate juridică este nevoie de adoptarea unei hotărâri a 
consiliului local. SCLEP nu are nicio obligație financiară față de asociație. Cotizația anuală va fi 
plătită de către angajații SPCLEP. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
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Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.56/2019. 
Punctul nr.3.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
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 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 
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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. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   
Împotrivă?  
Abţineri 
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.57/2019. 
Punctul nr.4. Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Prin cererea înregistrată la comuna Râciu petentii Belean Vasile și Belean Laura-Olguța solicită 
cumpărarea suprafeţei de teren  reprezentând suprafață construită  situată în satul Râciu, 
Pe cale de consecinta consideram ca nu mai exista nici un impediment legal pentru vânzarea 
terenului tinând cont de prevederile art. 364, alin. 1,2 din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, urmare a analizei, propunem: 
- vânzarea cu drept de preemţiune a suprafetei  de teren  
Vânzarea acestui teren se va face numai dupa însusirea de catre Consiliul local a Rapoartului de 
evaluare, în vederea stabilirii pretului de vânzare. 
Precizam ca prin vânzarea acestor terenuri se aduc venituri suplimentare la bugetul local. 
În urma verificarii documentatiei si a situatiei din teren, s-a stabilit ca terenul  solicitat spre 
cumparare nu este necesar comunei în exercitarea unei activitati directe, nu formeaza domeniul 
public, respectându-se prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, prin înstrainarea lui nefiind afectate 
detalii de sistematizare sau o dezvoltare urbanistic - edilitara ulterioara a zonei unde acestea 
sunt situate, realizându-se în acest caz reîntregirea proprietatii, nu mai face obiectul Legii 
nr.10/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 247/5005, 
facilitându-se astfel o mai buna administrare a acestuia. 
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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.58/2019. 
Punctul nr.5.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
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. 
- 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 
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- 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 
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- "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 Râciu 350.000 lei ; 
- implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii de exploatatie agricola DC 142B" 
2.004.000 lei;  
- intretinere si reparatii drumuri 273.000 lei; 
- achizitionare buldoexcavator 461.000 lei.   
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.59/2019. 
Punctul nr.6.Dl Ulieșan Sebastian-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
-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 
Contribuabilii interesati pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, pana cel tarziu la data de 
15 decembrie 2019. Cererea se depune la registratura deschisa la sediul organului fiscal local 
respectiv Biroul financiar contabil și resurse umane. In prealabil cererea este vizati de salariatii 
din cadrul Biroului financiar contabil, moment in care acestia elibereaza din oficiu un certificat 
fiscal informativ, ce se inmaneaza contribuabilului, din care vor rezulta atat creantele principale 
restante și curente scadente ce trebuie achitate cat si suma ce urmeazi a fi anulata. 
In termen de maxim 10 zile lucrătoare salariatii cu atributii ataât in stabilirea cat si executarea 
silită vor analiza dacă impozitele si taxele locale inscrise in certificatul de atestare sunt stabilite 
in mod corect, dacă contribuabilul are depuse toate declaratiile fiscale, daca nu exista litigii sau 
sume pentru care s-a solicitat suspendarea fie a unor decizii de impunere fie a executării silite. 
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in cazul in care se constata neconcordante in evidentele fiscale contribuabilul este instiintat de 
indată pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local in vederea clarificăriilor necesare. In 
acest caz solutionarea cererii de anulare a accesoriilor va avea termen maxim de 30 de zile. 
In urma analizei efectuate, se va intocmi in comun de către salariatii cu atributii de stabilire cat 
si de executare silită persoane fizice sau juridice o decizie de acordare/neacordare a anularii 
accesoriilor. Decizia se aproba la nivelul organului fiscal local de către conducatorul acestuia, 
fara a fi necesara aprobarea fiecărei cereri prin Hotarare de Consiliu Local. 
Decizia se comunică contribuabililor cu respectarea prevederilor art.47 din Legea 207/2015 
referitor la comunicarea actelor administrative fiscale. 
Decizia poate fi contestata de catre contribuabili la organul fiscal local in baza art.270 din Legea 
207/2015. Solutionarea contestatiei se face cu respectarea Titlului_VIII “Solutionarea 
contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale” din Legea 207/2015. 
Din momentul comunicarii deciziei de aprobare a anularii accesoriilor, contribuabilii au obligatia 
ca pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2019 sa achite: 
a) toate obligatiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la 31 decembrie 2018, 
administrate de organul fiscal local; 
b) obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal local cu termene 
de plata scadente cuprinse intre data de 1 ianuarie 2019 si data platii efective. 
Scăderea efectiva din evidentele fiscale a accesoriilor operează dupa aprobarea cererii de 
anulare in momentul achitarii creantelor bugetare sus mentionate. 
Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
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.60 
/2019. 
Punctul nr.7.Dl Ulieșan Sebastian -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Având în vedere raportul Biroului financiar contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului,  
Raportul  cu privire la elaborarea B.V.C. al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL 
pentru anul financiar 2019, 
Având în vedere Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, care la  
CAP. IV, ART. 10.12. alin (1), prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului 
financiar, asociatul unic, va aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau 
auditate, potrivit legii. 
În conformitate cu această calitate Consiliul Local al comunei Râciu aprobă anual bugetul de 
venituri şi cheltuieli respectiv bilanţul contabil al societăţii. 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei 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 
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majoritară, 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
Având în vedere că la estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2019 s-a ţinut 
cont de nivelul indicatorilor economico-financiari realizaţi în anul precedent, 
Doresc să fac precizarea că bugetul de venituri și cheltuieli al societății a fost aprobat în ședința 
consiliului de administrație în data de 25.04.2019 dar nu a fost pus pe ordinea de zi a acelei 
ședinte a consiliului local dintr-o eroare de comunicare. 
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.61/2019. 
Punctul nr.8.Dl Ulieșan Sebastian -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Având în vedere raportul Biroului financiar contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului,  
Raportul  cu privire la elaborarea B.V.C. al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU SRL 
pentru anul financiar 2019, 
Având în vedere Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU SRL. 
În conformitate cu această calitate Consiliul Local al comunei Râciu aprobă anual bugetul de 
venituri şi cheltuieli respectiv bilanţul contabil al societăţii. 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei 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, 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
Având în vedere că la estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2019 s-a ţinut 
cont de nivelul indicatorilor economico-financiari realizaţi în anul precedent, 
Având în vedere necesităţile obiective ale societăţii, pentru realizarea obiectivului de bază, 
Și în acest caz doresc să fac precizarea că bugetul de venituri și cheltuieli al societății a fost 
aprobat în ședința consiliului de administrație în data de 25.04.2019 dar nu a  fost pus pe 
ordinea de zi a acelei ședinte a consiliului local dintr-o eroare de comunicare. 
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.62/2019. 
Punctul nr.9.Dl Ulieșan Sebastian -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
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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. 
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.63/2019. 
Punctul nr.10.Dl Ulieșan Sebastian -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
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 
Conducător auto 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 

https://ro.wikipedia.org/wiki/28_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1754
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ciu,_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1816
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoric
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scriitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98coala_Ardelean%C4%83
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/
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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.64/2019. 
Punctul nr.11.Dl Ulieșan Sebastian -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Prin expunerea de motive nr.4597/20 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  
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.  
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5. Legalitatea  
Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata pe prevederile OU 57/2019 privind 
Codul administrativ.  Fac precizarea că sunt peste 80 de familii care au împinit vârsta de 50 de 
ani sau peste această vârstă. 
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.65/2019. 
Punctul nr.12.Dl Ulieșan Sebastian -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
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 Rîciu 
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).  
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.66/2019. 
Punctul nr.13.Dl Ulieșan Sebastian -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
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 
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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 Râciu, 
conform proiectului de hotărâre iniţiat de primar, prin care să se aprobe utilizarea excedentului 
bugetar al Comunei Râciu din anii precedenți, în sumă de 280.000 lei, utilizate pentru 
finanțarea cheltuielilor secținii de dezvoltare.  
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.67/2019. 
14. 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                                                                                 
Ulieșan Sebastian                                                                                DUNCA IOAN   
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