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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 29.11.2019 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.194 din 21.11.2019, 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 Consiliului Local. 
Doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 
29.11.2019 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 13 consilieri şi 
anume   BELEAN ALIN-CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA,  BUNGĂRDEAN OCTAVIAN,  
CHERTES IOAN, CONȚIU GHEORGHE, COZOŞ P. PETRU, COZOŞ IOAN-ANDREI, EŞANU NECULAI, 
FLOREA DOREL,  SĂLĂGEAN IUONEL,  ULIEȘAN SEBASTIAN,  VASU RAUL-FLORIN şi  VINCOVICI 
IULIUS-AURELIAN.  
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 31.10.2019, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate 
al Consiliului Local. Supun la vot  procesele verbale în forma prezentată.  
Cine este pentru?  13 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 înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  al 
comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
2.Proiect de hotărâre privind numirea persoanei cu atribuţii de indrumare, control şi 
constatare a încălcării legii în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor al comunei Râciu, 
Judeţul Mureş.  
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de evacuare în caz de situaţii de urgenţă. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
4.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 
2019“ pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna 
Râciu. 
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Inițiator- Primar Ioan Vasu 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii unui set de date spațiale din teren și 
integrarea acestora într-o soluție geospațială precum și a serviciilor de furnizare de software 
în vederea  constituirii  Registrul Electronic Naṭional al Nomenclaturii Stradale la nivelul 
comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
6.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele 
fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2020. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
7.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL  nr.  77   din  29 noiembrie 2018 
privind stabilirea tarifelor la serviciile publice de canalizare și epurare a apelor uzate practicate 
în comuna Râciu. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare de lichidare  la SC Servicii Edilitare 
Pază și Protecție Râciu SRL, întocmită de Cabinet Individual de Insolvență Moldovan Raul, 
lichidator judiciar. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
9.Proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la ”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”  
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
10.Proiect de hotarâre privind aprobarea întocmirii amenajamentului silvic pentru  suprafața 
de 171,10 ha  pădure aflată în domeniul privat al comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
11.Proiect de hotarâre privind prelungirea scrisorii de garanție de restituire a avansului in 
favoarea AFIR de la Fondul de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pentru acoperirea 
avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE CASA DE CULTURĂ 
“VASILE CONȚIU” finanţat în cadrul PNDR, Măsura 7.6. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
12.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. Dl Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
In conformitate cu dispoziţiile art. 13, literele b, c din Legea 307 din 12.07.2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor (*republicată*), Consiliul Local emite hotărâri, în condiţiile legii, 
cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-
teritorială pe care o reprezintă şi instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura 
riscurilor locale.  
Conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718/30.06.2005 pentru aprobarea 
”Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare 
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pentru situaţii de urgenţă” şi modificat cu O.M.I.R.A. nr. 195 din 20 aprilie 2007, a Ordinului 
Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

şi art. 6, alin. 1 din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor, structura organizatorică de apărare împotriva incendiilor 
specifică unităţilor administrativ teritoriale este Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, 
ca serviciu comunitar pentru situaţii de urgenţa, care funcţionează în subordinea Consiliului 
Local-denumite în continuare servicii voluntare, sunt structuri profesionale (altele decât 
unităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă), încadrate cu personal civil care au atribuţii 
privind apărarea vieţii, a avutului public şi privat, precum şi de protecţie a mediului în sectorul 
de competenţă stabilit cu avizul/acordul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” al 
judeţului MURES. 
Dacă mai doreşte cineva să facă propuneri ? 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13  consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.79/2019. 
Punctul nr.2.Dl Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
În vederea îndeplinirii atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, consiliile locale şi 
operatorii economici care nu au obligaţia, prin lege, să angajeze cel puţin un cadru tehnic cu 
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevăzut la 
alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care să  îndeplinească şi 
atribuţii specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o 
persoană fizică sau juridică atestată, în condiţiile legii.  
La nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării 
împotriva incendiilor prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, (Publicat in Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Nr. 216/29.03.2007), se desemnează de consiliul local. 
Activităţile de prevenire a incendiilor se desfăşoară de către personalul din compartimentul de 
prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, pe baza regulamentului 
elaborat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobat prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor. Atribuţiile se stabilesc şi se detaliază astfel încât să permită 
îndeplinirea obligaţiilor legale care revin administratorului operatorului 
economic/conducătorului instituţiei, respectiv autorităţilor administraţiei publice. 
Acest cadru poate fi nominalizat în persoana şefului SVSU, d-l German Lucian-Emilian. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13 din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
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nr.80/2019. 
Punctul nr.3.Dl Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
În  acţiunile  de  evacuare  din  zonele afectate sau potenţial a fi afectate de  situaţii  de  
urgenţă,  vor  fi  cuprinse  persoanele, animalele, valorile de patrimoniu cultural şi o parte  din  
bunurile  materiale. 
Acţiunea  de  evacuare  începe  imediat  după  identificarea  pericolului,  ori  după  producerea  
acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei. 
În  cazul  producerii unor situaţii  de  urgenţă,  populaţia  din  zonele afectate  va  fi  evacuată  
pe  teritoriul localităţii, în zone neafectate sau în alte localităţi de pe teritoriul judeţului Mureș 
stabilite de Comitetul judeţean/local pentru Situaţii de Urgenţă. 
Baza legală care justifică elaborarea prezentului plan este reprezentată de următoarele acte 
normative: 
-Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1184 din. 06.02.2006 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă 
-Legea nr. 481 din 08 noiembrie 2004 privind protecţia civilă în România, actualizata; 
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Hotărârea Guvernului României nr. 642 din  2005, pentru aprobarea criteriilor de clasificare a 
unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de 
vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; 
-Hotărârea Guvernului României nr. 557 din  2016 privind managementul tipurilor de risc; 
-Hotărârea Guvernului României nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă; 
-Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru 
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă; 
Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, avându-se în 
vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecintelor acestuia. 
Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează, gradul de urgenţă şi ordinea în care se 
execută evacuarea, forţele şi mijloacele destinate şi sprijinul logistic al evacuării în cazul 
situaţiilor de urgenţă se stabilesc pentru fiecare situaţie, de personalul cu atribuţii în domeniu 
din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, se avizează de inspectoratele pentru 
situaţii de urgenţă judeţene şi de vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi se 
aprobă de preşedintele comitetului. 
În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace de transport, 
evacuarea dintr-o zonă/localitate se poate efectua în totalitate sau parţial, simultan ori 
succesiv. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  13 voturi,  
Împotrivă?  
Abţineri?    
Proiectul este aprobat de  13 din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
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nr.81/2019. 
Punctul nr.4. Dl Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Consiliul local Râciu a desfăşurat începând cu anul  2000 acţiunea „Pomul de Crăciun“, acţiune 
ce constă în oferirea de pachete cu cadouri constând în dulciuri şi fructe, copiilor care învaţă la 
şcolile gimnaziale, atât la nivel preşcolar cât şi la nivel şcolar-clasele 0-VIII cu ocazia 
Sărbătorilor de iarnă. 
În contextul succesului de care s-a bucurat actiunea desfăşurată de Consiliul Local Râciu în anii 
anteriori, şi ca urmare a identificării nevoilor copiilor ce învaţă în comuna Râciu considerăm 
oportun ca preşcolarii şi scolarii din comună să beneficieze, în continuare, de susţinere din 
partea autorităţii locale.  
Având în vedere, cele menţionate, propunem desfăşurarea acţiunii „Pomul de Crăciun 2019“ 
respectiv achiziţionarea de dulciuri şi fructe pentru un număr de 417  de copiii de vârstă 
preşcolară şi preuniversitară din localităţile Râciu, Sînmartin, Ulieş şi Coasta Mare. La aceasta 
se adauga şi cei 120 de elevi care vor participa la Festivalul de Colinde de la Râciu. 
Procedura de achiziţie se va desfăşura conform prevederilor legale şi estimăm ca fiind necesară 
alocarea sumei de 15.000 lei inclusiv TVA pentru o bună desfăşurare a acţiunii Pomul de 
Crăciun 2019, respectiv achiziţionarea produselor ce vor fi oferite copiilor cât şi  pentru 
celelalte cheltuieli conexe. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.82/2019. 
Punctul nr.5.Dl Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Având în vedere conceptul Uniunii Europene de imbunatătire a actului de conducere și 
administrare a localitatilor, precum si Ordonanta Guvernului nr.4/2010 conform art.3 lit.d, 
privind obligatia unitatilor publice locale de a realiza setul de date spatiale, considerăm oportuna 
achizitia unui soft/program de date spatiale din teren și integrarea acestora intr-o solutie 
geospațiala (harta GIS) aferenta localitatii noastre. Zona de interes este cea aferenta 
intravilanului localitatii. 

Datele necesare activitatilor de documentare si analiza a locatiilor vizate de solicitarile 
cetatenilor sunt dispersate in diverse surse de date precum fisiere DWG (cadastru edilitar— 
imobiliar) , PDF (in cazul HCL —urilor care vizeaza schimbarea denumirii strazilor) si format 
tiparit. 
Datele cartografice existente in evidentele compartimentelor de specialitate (Urbanism, 
Cadastru) nu sunt centralizate intr-o baza de date geospatiale (GIS) / banca de date urbane 
(BDU) asa cum prevede HG nr.521/1997 pentiu aprobarea NORMELOR metodologice privind 
finantarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si constituire a bancii de date 
urbane (BDU). 
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Ortofotoplanul digital color este o reprezentare “raster” a unei suprafete de teren, obtinuta 
pe baza unor fotografii digitale aeriene, rectificate din punct de vedere geometric. Este un plan 
sau harta foto color, de precizie ridicata, la o scara 1:500 si o anumita rezolutie, obtinut cu 
ajutorul unor echipamente speciale si utilizand software de specialitate pentru prelucrarea 
imaginilor fotografice si a datelor topografice. 
Ortofotoplanul digital color are numeroase aplicatii :  
-proiectarea in constructii, cai de comunicatii, urmarirea proiectelor de constructii pe stadii de 
executie 
-arhitectura, urbanism, amenajarea terenului 
-suport pentru realizarea cadastrului imobiliar/edilitar 
-delimitarea unitatilor administrative, a cvartalelor/tarlalelor 
-suport pentru intocmirea planurilor/hartilor topografice generale 
-agricultura, silvicultura, hidrologie 
-vectorizarea parcelelor, interpretarea categoriilor de folosinta si de utilizare a terenurilor 
-studii arheologice 
-studii asupra terenului privind implicatiile fenomenelor naturale (inundatii, eroziuni, 
alunecari, viituri…) 
-asigura furnizarea informatiilor reale si precise cu privire la terenuri: suprafete, perimetre, 
distante, acoperirea si utilizarea terenului, …. 
-in combinatie cu echipamente auxiliare pentru scanarea laser a terenului, tip LIDAR (Light 
Detection and Ranging), se pot furniza date altimetrice de pe suprafata terestra si totodata 
conduce la ridicarea preciziei coordonatei Z (altitudine) in cazul produselor fotogrammetrice 
-generarea MDT (Modelul Digital al Terenului) pentru reprezentarea tridimensionala a 
terenului, in format digital 
-suport pentru realizarea/actualizarea nomenclaturii stradale la nivelul localitatilor (necesar 
inscrierii in Registrul Electronic National al Nomenclaturilor Stradale)  
Sistemul de coordonate al produsului: sistem national de referinta, proiectia Stereografica 
1970 (elipsoid Krasovski 1940), sistem de referinta pentru altitudini Marea Neagra 1975. 
Planul topografic vector este reprezentarea grafica, digitala, conventionala a unei suprafete 
terestre, ce reda in mod fidel forma geometrica si dimensiunile detaliilor de pe suprafata 
terenului. 
In functie de precizie si de gradul de reprezentare, planul topografic vector, actualizat, se 
obtine prin vectorizarea ortofotoplanului digital (interpretarea si transpunerea in plan, prin linii 
si semne conventionale, a detaliilor din teren), prin realizarea masuratorilor topografice de 
precizie, ori prin combinarea suportului fotogrammetric (ortofotoplan) cu masuratorile 
topografice. 
Planul topografic are aplicatii pentru: 
-studiul si proiectarea vectoriala-grafica a constructiilor, lucrarilor de arta, cailor de 
comunicatii, de infrastructura, etc. 
-elaborarea proiectelor pentru autorizarea executiei/desfiintarii constructiilor 
-elaborarea documentatiilor tehnice pentru urbanism (PUG/PUZ) si amenajarea teritoriului 
-suport pentru realizarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate 
-asigura suportul realizarii planurilor cadastrale pentru extravilan/intravilan, planurilor de 
amplasament si delimitare a imobilelor 
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-suport pentru realizarea proiectelor GIS (sisteme informationale geografice) de infrastructura, 
retele edilitare, etc. 
Structura hartii va cuprinde : 
-limita UAT, limita intravilan-extravilan, strazile,numere administrative cladirile, terenurile/ 
cadastrele, retelele de alimentare apa / canalizare menajera si pluviala, retele de alimentare cu 
energie electrica cat si pozitia stalpilor de iluminat public, retele de telecomunicatii toate 
acestea aferenta poziţia planimetrică a elementelor la suprafaţa terenului şi supraterane a 
reţelelor edilitare existente 
-Legislatie actuala 
-Indeplineste obligativitatea autoritatilor publice locale de a realiza setul de date spatiale 
,definit conform dispozitiilor art.3 lit.d) din Ordonanta Guvernului nr.4/2010 privind instituirea 
infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania si prevederile art.5 din Legea 
nr.51/2006 prin care ANCPI cere aplicarea alin(6) din Legea serviciilor comunitare de utilitati 
publice si realizarea seturilor de date spatiale privind retelele de utilitati publice (aprobate prin 
Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1523/2017).      
-Necesitatea indeplinirii cerintei Agentiei Nationale de Cadastru de introducerea si trimiterea  
in format electronic-vectorial a ultimelor documentatii de urbanism PUG si PUZ aprobate, spre 
ANCPI in format electronic (GIS) , precum transmiterea in format electronic (GIS) Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice conform Legii nr.350/2001, art.46 cu 
modificarile si completarilor ulterioare. Prin realizare GIS se indeplinește realizarea cerintei STS 
nr. 125096 din 11.04.2019, acesta, prin aplicatiile componente, pune la dispoziția operatorului 
/dispecerului harta digitală pentru teritoriul României, impreună cu datele spațiale si alfa 
numerice privind străzile, adresele poștale, punctele de interes, etc și permite poziționarea in 
teren a incidentului, precum si a resurselor mobile de intervenție disponibile.Un rol foarte 
important in funcționarea eficientă a acestui sistem il are actualizarea permanentă a 
informațiilor privind hărțile digitale si a bezelor de date cu nomenclatorul drumurilor si 
codificarea acestora. 
-OUG 57/2019, noua forma a Codului Administrativ - Exista obligativitatea inventarierii 
bunurilor din domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale, toate bunurile apartinand 
unitatilor administrativ teritoriale sunt supuse inventarierii anuale si care se regasesc detaliat 
in sistemul GIS operational.  
-Ordonanta  Guvernului  nr.4/2010  conform  art.3  lit.d, privind obligatia unitatilor publice 
locale de a realiza setul de date spatiale. 
Datele de nomenclatura stradala existente alfanumerice nu sunt aliniate/corelate cu datele de 
nomenclatura stradala existente in datele cartografice (situatia din cadastru imobiliar-edilitar), 
aspect foarte important pentru introducerea datelor de nomenclatura stradala in Registrul 
Electronic National al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) a ANCPI, registru in care se vor 
introduce atat date alfanumerice, cat si date geospatial. 
Dl Primar-Explică încă odată în ce constă GIS și RENNS, mai pe înțelesul celor prezenți. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
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Proiectul este aprobat de  13 din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.83/2019. 
Punctul nr.6.Dl Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
În conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a 
autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin 
Legea nr. 199/1997; Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 
alin(1) lit.b), din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale, art.491,alin.(1) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precizează 
ca in cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau 
care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, de 
către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe 
site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă 
prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. Rata inflației comunicată 
pentru anul 2020 este de 4,6 %. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 13  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.84 
/2019. 
Punctul nr.7.Dl Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 
nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de utilități publice 
sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, acestea organizându-se și 
fiind gestionate potrivit hotărârilor adoptate de Consiliul Local. 

De asemenea, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din același act normativ, autoritățile 
administrației publice locale au competență exclusivă, în ceea ce privește înființarea, 
organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor, precum și dezvoltarea, modernizarea, 
reabilitarea și exploatarea bunurilor de proprietate publică a Comunei. 

Potrivit dispozițiilor art. 1 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu ale art. 1 din Legea 
serviciului de iluminat public nr. 230/2006, ale art. Art. 1 din Legea serviciului de alimentare cu 
apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata, serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, 
fac parte din sfera serviciilor de utilitate publică, obligația noastră, ca reprezentanți ai Comunei 
Râciu, fiind organizarea și gestionarea acestora. 

După cum știți, la nivelul Comunei noastre, în anul 2019 s-a finalizat și recepționat sistemul de 
canalizare (funcțional în satele Râciu și Sânmartin, Leniș și Căciulata).  

Această categorie de servicii va trebui furnizată către cetățenii comunei noastre prin 
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intermediul fie a: 

-SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL, în subordinea Consiliului local, 

-Fie prin delegarea contractului către operatori privați licențiați de ANRSC. 

Întrucât 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, propunem ca pentru funcționarea și exploatarea 
sistemului de canalizare să instituim taxe speciale în conformitate cu prevederile legale. 

Raportându-ne la baza legală pe care o avem la îndemână pentru instituirea acestei taxe 
speciale, ținem să vă facem cunoscute următoarele aspecte care justifică necesitatea instituirii 
acestor taxe speciale: 

 In baza art. 484, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, consiliile locale pot adopta taxe 
speciale pentru functionarea unor servicii publice locale, create pentru interesul 
persoanelor fizice si juridice; 

 Unul dintre principiile importante în finanțarea serviciilor publice locale, în cazul nostru a 
serviciului public de alimentare cu apă și cel al serviciului public de canalizare, constã în 
recuperarea integralã prin tarife, taxe speciale sau subvenţii de la bugetul local a costurilor 
de operare, exploatare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea 
sistemelor de salubrizare (în totalitate). 

 Potrivit prevederilor art.30 din Legea finanţelor publice nr.273/2006, pentru funcţionarea 
unor servicii publice locale, consiliul local aprobă taxe speciale care se fac venit la bugetul 
local şi se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea 
serviciilor publice şi funcţionarea acestora. 

 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se 
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor 
publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi 
funcţionare a acestor servicii. 

 Taxele speciale vor constitui venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele 
fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele 
respective. 

 Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se vor încasa într-un cont 
distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost 
înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de autorităţile deliberative. 

Nouă, ca autoritate publică locală, ne revine obligația de a coordona, monitoriza şi controla 
funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi crearea, dezvoltarea, modernizarea, 
administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică aferente sistemelor de utilităţi 
publice. 

Punerea în funcţiune a sistemului alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiei de 
epurare presupune din partea executivului, adică a Primăriei Comunei Râciu un set de 
cheltuieli privind: 

 alimentarea cu energie electrică a staţiei de epurare şi a staţiilor de pompare,  

 achiziţionarea de produse chimice,  bactereologice produse de curăţenie,  
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 echipamente şi componente electrice, etc. pentru funcţionarea staţiei de epurare,  

 plata autorizaţilor, abonamentele şi taxele anuale datorate Administraţiei Naţionale „Apele 
Române”,  

 taxa de monitorizare în laborator al apelor uzate, 

 plata salariilor angajaţilor care se vor ocupa de funcționarea sistemelor de alimentare cu apă 
și canalizare 

Costurile minimale au fost identificate și prognozate în baza celor două Fișe de Fundamentare, 
anexate prezentei Expuneri de motive, valorile fiind următoarele: 

 4 lei / mc pentru sistemul de alimentare cu apă 

 5 lei / mc pentru sistemul de canalizare 

Pentru acoperirea costurilor efectuate prin prestarea serviciilor de canalizare de la nivelul celor 
localităților, Râciu, Leniș, Căciulata și Sânmartin, de către Comuna Râciu la utilizatorii  persoane 
fizice și juridice conform prevederilor legale, se impune instituirea taxei speciale pentru 
întreținerea sistemului de canalizare, precum și a stației de epurare ape uzate, pentru anul 
fiscal 2020. 

Având în vedere cele două tarife rezultate în Fișele de fundamentare, precum și a justificărilor 
din Memoriul tehnico-justificativ al fiecărui tarif, propunem următoarele: 

1) Taxa specială pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemului de canalizare să fie 
stabilită la suma de 5 lei / mc, iar facturarea către utilizatori să se facă prin stabilirea unor 
sume globale (sistem paușal) în funcție de numărul persoanelor din gospodărie, astfel: 

a. Pentru gospodării cu un număr de 1 (o) persoană, taxa specială va fi de 15 lei / gospodărie / 
lună (echivalentul a 3 mc de apă uzată menajeră/ lună) 

b. Pentru gospodăriilecare au racordurile la poartă dar încă nu dețin grupuri sanitare interioare 
taxa specială va fi de 15 lei / gospodărie / lună (echivalentul a 3 mc de apă uzată menajeră/ 
lună) 

c. Pentru gospodării cu un număr cuprins între 2 (două) și 4 (patru) persoane, taxa specială va 
fi de 20 lei / gospodărie / lună (echivalentul a 4 mc de apă uzată menajeră/ lună) 

d. Pentru gospodării cu un număr de peste 4 (patru) persoane, taxa specială va fi de 30 lei / 
gospodărie / lună (echivalentul a 6 mc de apă uzată menajeră/ lună) 

e. Pentru persoanele juridice taxa specială va fi stabilită astfel (echivalentul a 6 mc de apă 
uzată menajeră/ lună) 

 -alimentație publică-45 lei/lună 

 -societăți comerciale  cu până la 5 angajați -45 lei/lună 

-societăți comerciale cu mai mult de 5 angajați 45 lei/lună+5 lei pentru fiecare angajat în plus. 

Legat de cuantumul stabilit pentru taxele speciale, am ţinut cont de faptul că aceste taxe 
trebuie să fie accesibile tuturor utilizatorilor. 

Față de cele de mai sus, a fost iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, care propune instituirea 
taxei speciale pentru întreținerea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, precum și a  
stației de epurare ape uzate, pentru anul fiscal 2020. 

Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 



 11 

Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.85 
/2019. 
Punctul nr.8.Dl Vasu Raul-Florin-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Faza de lichidare a societatii comerciale se incheie prin intocmirea situatiei financiare finale. 
Aceasta trebuie sa stabileasca modul de repartizare a activului intre asociati. Situatia financiara 
finala va fi semnata de lichidatori.  
SC Servicii Edilitare Pază și Protecție Râciu SRL, a fost înființată în anul 2014, având ca obiect de 
activitate servicii de pază. Din motive de natură personală, activitatea nu a mai putut fi 
desfășurată, cu toate că societatea înregistra profit, motiv pentru care s-a hotărât dizolvarea și 
lichidarea societății. La data începerii procedurilor de lichidare, societatea avea un capital 
social de 200 lei și următoarea structură asociativă: 
Morariu Lentina care deține un nr. de 2 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, adică 20 lei 
reprezentând 10 % din capitalul social și Comuna Râciu care deține un nr. de 18 părți sociale în 
valoare egală de 10 lei fiecare, adică 180 lei reprezentând 90 % din capitalul social al societății. 
Administratorul societății a pus la dispoziția lichidatorului judiciar documentele contabile în 
vederea efectuării lichidării. 
Din documentele contabile prezentate de societate, rezultă că societatea a ținut contabilitatea 
în conformitate cu prevederile legii contabilității nr. 82/1991 și a făcut toate raportările către 
instituțiile financiare la termen. 
În temeiul prevederilor art.262 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 repartizarea sumei rămase se 
face astfel: 
La data de 12.11.2019, societatea a realizat un profit de 7.506,27 lei, din care au fost acoperite 
pierderile realizate în anul curent în valoare de 5.678.56 lei. Profitul rămas nerepartizat în 
valoare de 1.827 lei la care se adaugă rezerva legală de 40 lei s-a distribuit sub formă de 
dividende după cum urmează: Morariu Leontina 187 lei din care s-au reținut 9 lei impozit pe 
dividende și a rămas cu suma de 178 lei. Comuna Râciu prin Consiliul Local 1.860 lei, din care s-
au reținut 87 lei impozit pe dividende și a rămas cu suma de 1.596 lei. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.86/2019. 
Punctul nr.9.Dl Vasu Raul-Florin -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
În scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării 
în comun a serviciilor de salubrizare a localitaţiilor de pe raza de competenţă a UAT-urilor 
membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes 
zonal sau regional, în data de 22 mai 2008 s-a constituit Asociaţia de Dezvoltare 
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Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”. 
În conformitate cu reglementările prevăzute de OUG 74/2018 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 urgenţă 
a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, astfel cum a fost modificată și 
completată,  care stabilesc că eventualele  costuri de gestionare a deșeurilor pentru care se 
aplică răspunderea producătorului, în special ambalaje, sunt acoperite de către organizaţiile 
care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) se impune modificarea 
contractelor de delegare a gestiunii deșeurilor în ceea ce privește modalitatea de plată.  
În conformitate cu prevederile art. 53 alin.3 din Legea 211/2011, astfel cum a fost modificată 
prin OUG 74/2018, luând în considerare și faptul că la nivelul județului Mureș s-a implementat 
un sistem integrat, acordul sau parteneriatul care va viza acoperirea costurilor se va încheia de 
către ADI Ecolect Mureș. 
Se impune ca plata pentru acoperirea acestor costuri să se realizeze prin intermediul ADI, 
urmând ca aceasta să efectueze plata către operatori, în funcție de tarifele aplicabile și 
cantitățile de deșeuri reciclate/valorificate, urmând ca după primirea sumelor respective 
operatorii  să diminueze/scadă la emiterea următoarei facturi către UAT-uri sumele primite de 
la ADI.   
Pentru a se asigura implementarea adecvată a acestui sistem de plată se va solicita 
operatorilor să se depună  împreună cu documentele justificative care stau la baza emiterii 
facturii, documente care asigură trasabilitatea deșeurilor.  
De asemenea, se impune încheierea unui act adițional  ca urmare a modificării Legii 51/2006 
serviciilor comunitare de utilităţi publice. Conform  Punctului 3, Articolul II din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 53 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 03 iulie 2019, 
operatorii vor avea dreptul ca după 45 de zile să solicite  recuperarea debitelor în instanţă, 
nemaifiind menționată posibilitatea de a suspenda serviciul – art. 42 alin.11 din Legea 
51/2006.  
Totodată conform celor stipulate în contractele de operare ale infrastructurilor de tratare și 
eliminare deșeuri din cadrul sistemului integrat județean de gestionare a deșeurilor, în vederea  
reglementării situației costurilor aferente cantităților de deșeuri colectate care nu îndeplinesc 
condițiile de acceptanță pentru instalațiile cărora le-au fost destinate, este necesară stipularea 
în cadrul contractelor de colectare obligativitatea suportării tuturor  costurilor pentru 
transferul acestora către instalația adecvată de către   operatorul de colectare. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.87/2019. 
Punctul nr.10.Dl Vasu Raul-Florin -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Amenajamentul silvic este un proiect de specialitate, amplu, în care se tratează 
aspecte tehnice, economice şi juridice, întocmit în vederea reglementării şi organizării 
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producţiei forestiere şi a protecţiei mediului ambiant. Întocmirea acestor documentaţii 
presupune realizarea unor studii complexe şi de durată de specialiştii din domeniu. 
Conform legislaţiei în vigoare, amenajamentele se întocmesc pentru toate pădurile indiferent 
de deţinătorii acestora. 
Obiectivele amenajamentului silvic au în vedere: 
-delimitarea fondului forestier 
-inventarierea fondului forestier 
-descrierea terenurilor cu destinaţie forestieră 
-organizarea procesului de producţie forestieră. 
Aceste obiective stau la baza întocmirii planurilor tehnico-economice şi juridice care au rolul să 
asigure continuitatea şi creşterea productivităţii pădurilor, folosirea raţională a 
acestora,gestionarea durabilă precum şi ameliorarea continuă a funcţiei lor de protecţie a med
iului înconjurător. 
Suprafețele de teren din fondul forestier care vor fi cuprinse în amenajamentele silvice  
sunt identificate în perimetrele de ameliorare Valea Sânmartinului-Cetegău (113,73 ha) și  
Cernătoaie –Contenit  (57,37 ha), în total suprafața de 170,10 ha. Suprafața de teren împădurit 
a făcut obiectul unor proiecte în parteneriat cu Administrația Fondului pentru Mediu. Avem 
mai multe oferte cu sume cuprinse între 90 și 110 lei/ha fără TVA. Trebuie să facem achiziția pe 
SEAP  pentru oferta cea mai mică care a fost oferită de SC Adonis Proiect SRL Sibiu. După 
efectuarea amenajamentului pastoral se poate întocmi dosarul pentru subvenții, care se 
acordă în astfel de situații. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.88/2019. 
Punctul nr. 11. Dl Vasu Raul-Florin -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar. 
Ca temei legal al proiectului de hotărâre s-a invocat de către iniţiator prevederile Ordonantei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spaţiului rural prin 
cresterea calităţii vieţii si diversificarea economiei în zonele rurale cu modificările ulterioare, 
care la art.1 prevede că: (1) În scopul facilitării accesului la sprijinul finanţat prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR 2007-2013, şi prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, 
fondurile de garantare pot acorda scrisori de garanţie în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea  
Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, beneficiarilor care prezintă contracte de 
finanţare încheiate cu AFIR. 
(2) Valoarea scrisorii de garanţie acordate de un fond de garantare fiecărui beneficiar va fi de 
110% din valoarea avansului pentru contractele finanţate din PNDR 2007-2013 şi de 100% din 
valoarea avansului pentru contractele finanţate din PNDR 2014-2020. 
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 79 din 24/06/2009 şi a Normelor Metodologice 
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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. 
Astfel, valoarea comisionului de garantare, pentru prelungirea scrisorii de garanţie de restituire 
a avansului in favoarea AFIR pe o perioadă de 6 luni, în favoarea AFIR pentru comuna Râciu, 
este de 2.653,42 lei  (884.473,67 x 0,05% x 6).  
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   13 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  13  din cei  13 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.89/2019. 
12. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl.Secretar. Doresc să vă facem următoarea invitație. 
In ziua 1 decembrie 2019, vă invităm să participați la manifestările dedicate Zilei Naționale a 
României. Programul festivităților pentru acest important eveniment va începe de la ora 16,00 
în Parcul Unirii din localitatea Râciu și va cuprinde: arborarea drapelului național și tradiționala 
Horă a Unirii. 
Dl secretar-Doresc să vă aduc la cunoștință concluziile și măsurile cuprinse în avizul de inspecție 
economico-financiară nr. 6/01.10.2019 al DGRFP Brașov-Serviciul de Inspecție Economico-
Financiară în cadrul controlului efectuat la SC Servicii Edilitare-Pază și Protecție Râciu SRL,  și 
transmise de către SC Servicii Edilitare Pază și Protecție Râciu SRL prin adresa nr. 
5680/27.22.2019 acționarului majoritar al societății. 
Măsura 1. În BVC aferent anului 2018 a fost cuprinsă suma de 0,4 mii lei cu titlul de cheltuieli 
nedeductibile fiscal. În Nota de fundamentare nu a fost prezentată fiecare cheltuială 
nedeductibilă și justificarea includerii în această categorie de cheltuieli fiind încălcate 
prevederile punctului III. 
Măsura 2. Rectificarea BVC pe anul 2018 nu a fost elaborată în formatul și structura prevăzută 
de OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structura bugetului de venituri și 
cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Persoana responsabilă Moldovan 
Raul, prin Cabinet Individual de Insolvență  are termen 30 de zile să remedieze măsurile dispuse 
de organul de control. 
 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim. 
 
   
Preşedinte de şedinţă                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
Vasu Raul-Florin                                                                          DUNCA IOAN   
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