
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din         februarie 2020 

 
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.70/2019 

(revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei 
Râciu) 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de      .03.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr……din   
…………..03.2020  conform art.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) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr./2019 
(aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Râciu) – proiect 
din iniţiativa primarului; 
Reținând Referatul de aprobare nr.//.03.2020 al primarului comunei Râciu, în calitate de inițiator; 
Analizând Raportul de specialitate nr.//din 16.03.2020 al secretarului general al comunei Râciu, prin 
care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. /2019 (aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Râciu); 
Văzând avizul comisiei de specialitate; 
Potrivit dispoziţiunilor art.129, 134 alin.4, 138 alin. 2 și 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1. Se completează art. 17 din Anexa la Hotărârea nr. 70/2019, în sensul introducerii unui nou 
aliniat, 17^1, cu următorul conținut: 
„17(^1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, 
fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele comisiilor 
de specialitate ale consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line 
de videoconferință. Rezultatul votului/avizul va fi transmis anterior desfășurării ședinței consiliului 
local, prin mijloace electronice, Secretarului general al comunei Râciu, care asigură transmiterea 
acestuia către consilierii locali și inițiatori, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi. 
Avizul va fi susținut de către președintele comisiei de specialitate, în cadrul ședinței consiliului local, 
desfășurate prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință.” 
Art. 2. Se completează art.18  din Anexa la Hotărârea nr. 70/2019, în sensul introducerii unui nou 
aliniat, 18^1, cu următorul conținut: 
„(18^1) În situații excepționale în care ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate se 
desfășoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință, avizul comisiei de 
specialitate se transmite Secretarului general al comunei Râciu, prin mijloace electronice. În același 



mod, se înaintează avizul către consilierii locali și inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței, 
anterior aprobării ordinii de zi.” 
Art. 3. După art. 30 din Anexa la Hotărârea nr.70/2019, se introduce un nou articol, 30^1, cu următorul 
conținut: 
„Art. 30^1.(1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, 
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele 
consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de 
videoconferință, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 30. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. 1, participarea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în comuna 
Râciu, precum și a persoanelor prevăzute la art.30 alin.1 la ședințele consiliului local și posibilitatea de 
a lua cuvântul fără drept de vot la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, se realizează în două 
modalități: 
a) prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferință, pe baza unui formular completat 
on-line pe site-ul Primăriei comunei Râciu, înainte cu minim 4 ore de ora stabilită pentru începerea 
ședinței ordinare, minim 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, 
respectiv minim 1 oră înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, convocată de 
îndată. Cetățenii care s-au înscris în condițiile mai sus-menționate vor primi un link prin e-mail, prin 
care se vor putea conecta la ședinta consiliului local și vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea 
de zi la care s-au înscris, prin intermediul președintelui de ședință; 
b) prin accesul în sala de ședință, într-un spațiu special amenajat, și la platforma on-line de 
videoconferință cu respectarea măsurilor dispuse de către autoritățile competente în materie.” 
Art. 4. Se completează art. din Anexa la Hotărârea nr. 70/2019, în sensul introducerii unui nou aliniat, 
31^1, cu următorul conținut: 
„31^1) În situații excepționale în care ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate se 
desfășoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință, votul deschis al 
consilierilor locali se exprimă prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință sau prin vot 
electronic”. 
Art.5.Celelalte prevederi ale Anexei la Hotararea nr.70/2019 rămân neschimbate. 
Art.6.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează consilierii locali, Secretarul general al 
comunei Râciu. 
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații publice; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                  Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.   70/2019 
(revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al omunei Râciu) 

 
Având în vedere: 
Expunerea de motive  înregistrată sub nr……….a primarului comunei Râciu; 
Proiectul de hotărâre privind privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 70/2019 

(aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al omunei Râciu) 
Secretarul general al comunei Râciu precizează următoarele: 
În contextual declararii de catre OMS a starii de urgența pentru sănătatea publică acu impact 
international și ținând cont de evoluția situației epidemiologice de la nivel national, de prognozele 
în creștere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul 
Covid-19, de măsurile instituite prin hotărâri ale grupului de support tehnico-științific prin 
gestionarea bolilor înalt- contagioase pe teritoriul României, precum și de hotărâri ale Comitetului 
Național pentru Situații de Urgență prin care se impune analizarea desfășurării muncii la domiciliu, 
se impune luarea unor măsuri excepționale, alternative de organizare și desfășurare a ședințelor 
consiliului local și a comisiilor de specialitate, prin mijloace electronice pe o platform on-line de 
videoconferință 
Desfășurarea ședințelor prin platforma on-line se va putea face în situații de epidemii, pandemii, 
fenomene natural extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare și nu afectează 
caracterul public al ședințelor, prevăzut în Codul administrativ. Potrivit art.138, alin. 2 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de: 
a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor consiliului local; b) 
accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, 
precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora; c) posibilitatea cetăţenilor cu 
domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la 
şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de 
organizare şi funcţionare a consiliului local. Potrivit art.4 al aceluiași articol  la lucrările consiliului 
local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau 
reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi 
subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor 
prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unităţile administrativ-teritoriale, în 
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problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate, în 
condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. 
Din coroborarea textelor legate mai sus-menționate, rezultă ca modificarea regulamentului în 
sensul desfășurării ședințelor pe o platformă on-line de videoconferință nu este de natură să 
aducă atingere caracterului public al ședințelor de consiliu, fiind asigurat accesul cetățenilor la 
ședințele consiliului local desfășurate prin mijloace electronice. 
Propunerea de aprobare a modificării și completării Anexei la  Hotărârea nr. 70/2019 (aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al omunei Râciu) îndeplinește 
condițiile de natură tehnică pentru a fi supus edzbaterii și aprobării plenului consiliului local. 
Din punct de vedere juridic sunt incidente următoarele prevederi legale: 
Art.129, alin. (3) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza căruia consiliul local 
aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și 
funcționare a consiliului local; 
Art.139, alin.(3), lit.i) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin care hotărârea privind 
regulamentul de organizare și funcționare a consiliului localeste adoptată cu majoritate absolută. 
Prin urmare, raportat la dispozițiile art.129, alin.(3), lit.a) și ale art.129 alin.(3) lit.i) din Ordonanța  
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile 
legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al comunei Râciu. 
Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre 
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.70/2019 (revizuirea regulamentului de 
organizare și funcționare a consiliului local al comunei Râciu) poate fi supusă dezbaterii și aprobării 
plenului consiliului local. 
 
 
Secretar general, 
Dunca Ioan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
03.2020 

 
 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada aprilie-iunie 2020 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de     .04.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.     din               
       .2020, conform art.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) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ si ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu nr.        din       .2020; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Râciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Râciu; 
HOTĂRÂREA nr. 70  din   31 octombrie 2019 privind revizuirea  Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului local al comunei Râciu. 
Propunerile consilierilor locali, 
Ținând cont de art.123, alin.(1),  alin.(4), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1. Se desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Râciu, pentru o perioadă de 3 luni 
(aprilie-iunie  2020), dl/dna consilier  ............................................ 
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local Râciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 2016 și revizuit 
prin Hotărârea nr. 70/2019. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro.  
  
Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                                    Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                             Dunca Ioan 
                       
 ………………………….....                                                              ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada aprilie-iunie 2020 
 
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 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 dlui consilier Belean Alin-Ciprian  se încheie,  consideram legala 
si oportuna adoptarea unui proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru un 
alt mandat,  înaintăm spre aprobare Consiliului Local Râciu prezentul proiect de hotărâre.  
 
 
 

 
Secretar general, 
Dunca Ioan 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din       februarie  2020 

 

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2019 la SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL. 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de      .03.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr……din   
…………..03.2020  conform art.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) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând 
Situaţiile financiare anuale ale SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, la care Consiliul 
Local  este asociat unic;    
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr. ......... din 
......03.2020 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea 
profitului si raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2019, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL,  
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu, nr...........  din data de ........03.2020.; 
Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU 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.   
Avand  în vedere: 
Prevederile art.35 din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) a 
contabilităţii; 
Prevederile ORDONANŢEI nr. 64 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind repartizarea 
profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; 
Prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
societăţile***); 
Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  
Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate; 
În temeiul  art. 139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a), din   Ordonanța de urgență  nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  



 

 
HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă bilanţul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul 
administratorului pentru exercitiul financiar 2019 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL, conform anexelor ......... 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-contabil şi 
resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei Râciu, 
în termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 

 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                  Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 

                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Biroul  financiar-contabil şi resurse umane 
 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2018 la SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL. 
 

În baza Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale,  
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.   
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/1990/R/A a societăţilor comerciale, 
Raportul auditorului independent şi Raportul administratorului pentru exerciţiul financiar 2018, 
Supun spre dezbatere şi aprobare Situaţia financiară a S.C. SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL. pe anul 2019. 
 
 
 
 

 
 

Contabil, 
Rîcean Maria 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din    februarie 2020 

 
 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, 
pentru anul 2020.  

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de    .....03.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr......  din 
......03.2020, conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, art.155 
alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative; 
Analizând 

Raportul Biroului financiar-contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. ...../......03.2020, și expunerea de motive a primarului comunei 
Râciu, în calitate de iniţiator nr...../....03.2020,  
Luând în discuţie Raportul întocmit de SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, prin care 
se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2020; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2012, prin care SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL a fost înfiinţată ca societate comercială, având ca acţionar unic 
Consiliul Local al comunei Râciu; 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*) 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 de 
fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice 
locale,   
În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU 
SRL pe anul 2020, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către Asociatul unic. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul societăţii.  
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei  Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL; 



 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
 
 

 
 
 

 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                           Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Biroul financiar contabil şi resurse umane 
 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, 
pentru anul 2020.  
 

Având în vedere Ordonanţa 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,  
Luând act de prevederile Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale. 
Având în vedere faptul că la estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2020 s-a 
ţinut cont de nivelul indicatorilor economico financiari realizaţi în anul precedent, 
Având la bază  Raportul cu privire la întocmirea B.V.C al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL   pentru anul financiar 2019, întocmit de către responsabilul desemnat cu atribuţii în 
acest sens,  
Întrucât se specifică cauzele care au dus la previzionarea unor creşteri sau diminuări a unor 
categorii de venituri, respectiv cheltuieli, 
În condiţiile celor prezentate mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al 
comunei Râciu, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU 
SRL   pe anul 2020. 
  
 

Consilier superior, 
Rîcean Maria 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din         februarie 2020 

 
pentru validarea Dispoziției nr.1/09.01.2020 a Primarului comunei Râciu privind acoperirea 
definitivă a deficitul secțiunii de dezvoltare la 31.12.2019, din excedentul bugetului local al 
anilor precedenți 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de      .03.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr……din   
…………..03.2020  conform art.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) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu, nr...........  din data de 
........03.2020 pentru validarea Dispoziției nr.1/09.01.2020 A Primarului comunei Râciu privind 
acoperirea definitivă a deficitul secțiunii de dezvoltare la 31.12.2019, din excedentul bugetului 
local al anilor precedenți; 
Referatu Biroului financiar contabil și resurse umane înregistrat sub nr...... din....... 
Dispoziția nr.1/09.01.2020 a Primarului comunei Râciu privind acoperirea definitivă a deficitul 
secțiunii de dezvoltare la 31.12.2019, din excedentul bugetului local al anilor precedenți; 
Ținând cont de prevederile: 
Art.58, alin.(1), lit.c), coroborat cu dispozițiile art.82, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale; 
Pct.5.17.3(1), lit.b, respectiv, pct.5.17.3 (2) din OMFP nr.3751/24.12.2019, pentru aprobarea 
Normelor metodologice  privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019; 
În temeiul prevederilor art 139 alin (3), lit.a) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. Se aprobă validarea Dispoziției nr. 1/09.01.2020 a Primarului comunei Râciu privind 
acoperirea definitivă a deficitul secțiunii de dezvoltare la 31.12.2019, din excedentul bugetului 
local al anilor precedenți după cum  urmează: 
„Se aprobă acoperirea definitivă a deficitul secțiunii de dezvoltare la 31.12.2019, în sumă de 
488.497,91 ron, din excedentul bugetului local al anilor precedenți“. 



Art.2.Dispoziția nr.1/09.01.2020 a Primarului comunei Râciu, reprezintă Anexa nr.1 la prezenta și 
face parte integrantă din aceasta. 
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de personalul Biroului financiar 
contabil și resurse umane: 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  
 

 
 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                  Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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Biroul financiar contabil şi resurse umane 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

pentru validarea Dispoziției nr.1/09.01.2020 a Primarului comunei Râciu privind acoperirea 
definitivă a deficitul secțiunii de dezvoltare la 31.12.2019, din excedentul bugetului local al 
anilor precedenți 

 

Bugetul comunei Râciu pentru anul 2019 a fost aprobat prin HCL nr.31/2019 pe cele două secţiuni, 
secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform art.26 4/8 alin.(2^1) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  
Potrivit Ordinului nr.  OMFP nr.3751/24.12.2019, pentru aprobarea Normelor metodologice  
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, pct.5.17.3(1), lit.b, „În situaţia în care 
secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acesta se acoperă 
definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenţi,  până la data de 10 ianuarie 2020 
inclusiv“,  respectiv, pct.5.17.3 (2) „Pe baza hotărârilor autorităţilor deliberative sau a dispoziţiei 
ordonatorului principal de credite sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuţii, după caz, 
unităţile Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor 
secţiunilor respective, pe bază de notă contabilă“. 
Ţinând seama de cele de mai sus, propunem aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii 
de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anii precedenți  în sumă de 488.497,91 lei. Faţă de 
cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.   

 
 

Consilier superior, 
Rîcean Maria 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din         februarie 2020 

 
 
privind aprobarea CONVENȚIEI DE COOPERARE pentru aplicarea Proiectului de interes public   "POLIȚIE-
AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT-2020" încheiată între Consiliul Local Râciu şi 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş. 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de      .03.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr……din   
…………..03.2020  conform art.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) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
 
Având în vedere Proiectul de interes public „POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN 
PARTENERIAT-2020“ prin care structurile de poliţie vor executa periodic acţiuni pentru creşterea gradului 
de ordine şi siguranţă prin eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii, creşterea 
operativităţii în intervenţia la evenimente şi reducerea gradului de victimizare a cetăţeanului insclusiv a 
numărului de victime a accidentelor de circulaţie rutieră. 
Văzând expunerea de motive nr......... din .....03.2020, prezentată de d-l Primar Ioan Vasu cu privire la 
protocolul de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public "POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE 
SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT-2020", încheiat între Consiliul Local Râciu şi Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Mureş; 
Ţinând cont  de prevederile: 
Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*); 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Afacerilor Interne**); 
HOTĂRÂRII  nr. 779 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă 
publică 2015-2020 
HOTĂRÂRII nr. 787 din 25 iulie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
autorităţii teritoriale de ordine publica; 
LEGII nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor*); 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**)(*actualizată*) privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români**); 
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale; 
În temeiul prevederilor                          Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Convenția de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public               " 
POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT-2020", încheiată între Consiliul Local 



Râciu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
          (2) Perioada de derulare a prezentului protocol începe la data semnării de către părţile semnatare şi 
durează până la 31.12.2020. 
Art.2. Se mandatează Primarul Comunei Râciu cu semnarea Convenției de cooperare.  
Art.3. Şeful Secţiei 3 Poliţie Rurală Râciu/Postului de Poliţie Râciu, va prezenta Consiliului Local Râciu, în 
luna decembrie, o informare anuală referitoare la măsurile intreprinse în îndeplinirea atribuţiilor specifice, 
precum şi primarului informări trimestriale, în prima lună a trimestrului următor, sau ori de câte ori este 
nevoie despre evoluţia fenomenelor antisociale şi modul în care au fost îndeplinite sarcinile pe plan local, 
în caz contrar protocolul de cooperare se reziliază de plin drept. 
Art.4. Primarul comunei Râciu răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
  Secţiei 3 Poliţie Rurală Râciu; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  
 

 
 

 
 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                  Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind aprobarea CONVENȚIEI DE COOPERARE pentru aplicarea Proiectului de interes public   "POLIȚIE-
AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT-2020" încheiată între Consiliul Local Râciu şi 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureș 
 
Menţinerea unui climat de siguranţă necesar desfăşurării unei vieţi normale pentru comunitate, în general, 
şi pentru cetăţean, în special, nu este o responsabilitate care aparţine exclusiv înstituţiei poliţieneşti, un rol 
important revenind autorităţilor publice locale.      
Colaborarea cu autorităţile publice locale presupune realizarea unei comunicări constante în vederea 
conştientizării reprezentanţilor acestora, cu privire la principalii factori generatori de criminalitate, specifici 
zonei şi legislaţia care incriminează comiterea acestora. 
În aceste condiţii, prin încheierea între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Comuna Râciu a 
Convenţiei de cooperare, se urmăreşte consolidarea unui parteneriat bazat încredere şi transparenţă, în 
scopul îmbunătăţirii serviciilor publice de interes local, aşa cum rezultă chiar din antetul proiectului 
"POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT-2020", promovat de Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Mureş „într-o lume în care cuvântul de ordine este globalizarea, înterdependenţele dintre 
instituţii  fac necesară comunicarea în vederea atingerii unor scopuri a căror finalitate prezintă efect benefic 
pentru torţi membrii societăţii“. 
Pentru implementarea programului, principala responsabilitate a Comunei Râciu în vederea derulării 
acestui program este asigurarea resurselor financiare necesare reparării autoturismului de la Postul de 
Poliţie. 
Ţinând cont  de cele expuse mai sus şi de prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr.30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale HG nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale 
de ordine publică, ale Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei 
persoanelor cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale; 
Având în vedere posibilitatea Comunei Rîciu de a suporta această cheltuială, propunem: 
Aprobarea CONVENȚIEI DE COOPERARE pentru aplicarea Proiectului de interes public   "POLIȚIE-
AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT-2020", încheiată între Consiliul Local Râciu şi 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi mandatarea primarului Comunei Rîciu cu semnarea acestei 
convenţii. 

Secretar, 
Dunca Ioan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din       februarie  2020 

 
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Râciu care vor 
face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 
general al comunei Râciu 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de      .03.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr……din   
…………..03.2020  conform art.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) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând: 
Expunerea de motive nr.    din ....03.2020, prezentată de dl. Primar Ioan Vasu si proiectul de 
hotarare inaintat spre dezbatere consiliului local;  
Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local 
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr. ......... din ......03.2020; 
Prevederile HCL nr.... privind constituirea Consiliului Local al comunei Râciu. 
Având în vedere prevederile: 
Art. 485 alin. 5, art. 11 alin. 4 lit. e) și art. 11 alin. (6) Anexa 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată 
începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii 
funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 
Art.7, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Cod civil;  
Art.5, lit.m) și n) art.129, alin. (2), lit.a), respectiv art.240 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  
In temeiul prevederilor art. 129 alin. 14, art.133, alin.(1), art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se desemnează 2 consilieri locali membri în cadrul Comisiei pentru evaluarea secretarului 
general al comunei Râciu:  
- ____________________  
- ____________________  



Art.2.Comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Râciu se constituie prin dispoziția 
Primarului comunei Râciu pe baza nominalizărilor Consiliului local al comunei Râciu.  
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.  
Art.4.Biroul financiar și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Râciu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 Persoanelor nominalizate la art.1; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                  Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Biroul  financiar-contabil şi resurse umane 
 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Râciu care vor 
face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 
general al comunei Râciu 
 
Potrivit prevederilor art. 136 alin. 8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ : (8) Fiecare proiect 
de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este 
însoţit de:  
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;  
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;  
d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.  
Prin referatul de aprobare, primarul comunei Râciu propune un proiect de hotărâre privind desemnarea 
consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Râciu. Proiectul 
de hotărâre are ca bază legală prevederile art. 485 alin. 5, art. 11 alin. 4 lit. e) și art. 11 alin. 6 Anexa 6 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
Propunerile Primarului comunei Râciu făcute în referatul de aprobare și proiectul de hotărâre sunt în 
conformitate cu prevederile legale. 
 
 
Consilier superior, 
Rîcean Maria 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din         februarie 2020 

 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Râciu a clădirii fostei Scoli 
Generale din satul Valea Sânmartinului, nr. 23 pentru scoaterea din funcţiune în vederea 
valorificării prin vânzare 
  
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de      .03.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr……din   
…………..03.2020  conform art.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) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
 
Având în vedere: Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu, nr...........  din data de 
........03.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Râciu a clădirii 
fostei Scoli Generale din satul Valea Sânmartinului, nr. 23 pentru scoaterea din funcţiune în 
vederea valorificării prin vânzare; 
Raportul de specialitate nr....din data de..... întocmit de către viceprimarul comunei Râciu; 
Având în vedere poz. 243 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Râciu, aprobat prin H.G. nr. 913/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureș, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureș;  
În baza prevederilor art. 1, 2 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 
246/2001; 
Având în vedere prevederile art. 361 alin. (2) din OU 57/2019 privind Codul administrativ; 
Având în vedere Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2), lit.c), alin.(6), lit.b), art. 136 alin.(1), 
art.139,alin.(3), lit.g) și art.196, alin. (1), lit.a), din   Ordonanța de urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Râciu a clădirii 
fostei Scoli Generale din satul Valea Sânmartinului, nr. 23 pentru scoaterea din funcţiune în 
vederea valorificării prin vânzare. 



(2) Datele de identificare ale construcţiei individualizate la alin. (1) sunt cuprinse în anexa la 
prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
Art.2. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 913/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureș, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureș, cu modificările şi completările 
ulterioare, se va modifica în sensul prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.3.Se va întocmi raportul de expertiză tehnică și efectuarea măsurătorilor topografice după 
care se va organiza licitația în condițiile prevăzute de lege. 
Art.4.Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar contabil și resurse 
umane din cadrul Primăriei comunei Râciu. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  
 

 
 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                  Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Râciu a clădirii fostei Scoli 
Generale din satul Valea Sânmartinului, nr. 23 pentru scoaterea din funcţiune în vederea 
valorificării prin vânzare 
 
Imobilul este compus din teren în suprafață de 2000 mp,  și dintr-o clădire construită din 
cărămidă, formată din două 4 săli de clasă, 1 magazie, și o sală profesorală cu instalație electrică, 
având regimul de înălțime P și suprafața construită de 200 mp. 
Potrivit situației inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al comunei Râciu, 
imobilul, are o valoare totală de  ………. lei, conform ultimei reevaluări efectuată în anul …… din 
care: 
Teren în suprafață de 2000 mp, cu valoarea de inventar de ………. lei. 
Școala Generală din satul Valea Sânmartinului, a funcționat în imobilul, teren și clădire, identificat 
cu nr. 243, în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu, aprobat prin 
H.G. nr. 913/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureș, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureș, situat în satul Valea Sânmartinului, nr. 243, 
și nu este înscris în Cartea Funciară a comunei Râciu. 
Corpul de clădire cu destinația de școală a fost edificat în perioada 1958 iar la momentul realizării 
construcției nu  a existat un proiect tehnic și Autorizație de construire. 
După cum reiese și din aceste poze, corpul de clădire cu destinația de școală prezintă degradări 
locale ale tencuielilor interioare și exterioare, fisuri în pereți și la nivelul ferestrelor iar acoperișul 
este deteriorat. Școala a fost închisă imediat după anul 1990 deoarece numărul de copii s-a redus 
și de atunci nu a mai funcționat ca destinație inițială, deoarece familiile care locuiesc în zonă sunt 
formate din persoane vârstnice. Această clădire cu destinația de școală nu corespunde normelor 
actuale și nu mai poate fi utilizată pentru destinația actuală, propunându-se vânzarea acesteia, 
deoarece consolidarea și reabilitarea ar implica costuri mult mai mari decât edificarea unei 
construcții noi. Construcția prezintă risc ridicat de prăbușire. 
În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale 
care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin 
Legea nr. 246/2001, la nivelul comunei Râciu  se va solicita efectuarea unui raport de expertiză  și 
va fi organizată o licitație fiind constituită o comisie pentru valorificarea  bunurilor. 

http://www.comunariciu.ro/
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Luând în considerare elementele prezentate, prin proiect se propune transmiterea clădirii, cu 
suprafață construită de ....... mp, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în 
vederea scoaterii din funcțiune și a vânzării. 
Imobilul care face obiectul prezentului act normativ nu este grevat de sarcini, nu face obiectul 
unor cereri de revendicare/restituire și nu se află în litigii pe rolul instanțelor judecătorești. 
Proiectul de hotărâre astfel inițiat nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic și de 
mediu și asupra bugetului local. Pentru transparență decizională și acces la informații de interes 
public, Proiectul de hotărâre va fi publicat pe pagina de internet a 
comunei.                                                                  
Având în vedere prevederile art. 361 alin. (2) din OU 57/2019 privind Codul administrativ, 
„Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat 
al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, 
dacă prin lege nu se dispune altfel“. 
 
 
 
Viceprimar, 
Chertes Ioan 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din         februarie 2020 

 
pentru  modificarea art.2 alin. (1), alin.(3),  art.7 și  anexa „Taxe speciale pentru buna 
desfăşurare a activităţii serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor“,din HOTĂRÂREA 
nr. 84  din 29  noiembrie 2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de 
persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2020. 
 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de      .03.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr……din   
…………..03.2020  conform art.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) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu, nr...........  din data de ........03.2020 
pentru modificarea și completarea art.2 alin. (1), alin.(3),  art.7 și  anexa „Taxe speciale pentru buna 
desfăşurare a activităţii serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor“,din HOTĂRÂREA nr. 84  din 
29  noiembrie 2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice 
din comuna Râciu în anul 2020. 
Adresa nr. 2809/09.03.2020 a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Mureș prin care ne informează 
să modificăm hotărârea consiliului local, prin care au fost stabilite taxele în domeniul stării civile pentru 
anul 2020, cu încălcarea prevederilor legale. 
Raportul de specialitate  nr…. din data de…. pentru modificarea art.2 alin. (1), alin.(3),  art.7 și anexa „Taxe 
speciale pentru buna desfăşurare a activităţii serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor“,din 
HOTĂRÂREA nr. 84  din 29  noiembrie 2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de 
persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2020. 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu; 
Ținând cont de faptul că Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevede termene pentru plata impozitului pe clădiri şi teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de 
transport până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru a evita aglomerările de la sediile organelor fiscale 
locale care pot genera răspândirea COVID-19, este necesară prorogarea termenului de plată până la data de 
30 iunie 2020. 
În temeiul prevederilor: 
Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emis în contextul 
evoluţiei situaţiei epidemiologice internaţionale determinate de răspândirea infecţiei COVID-19, se impune 
realizarea posibilităţii promovării de rectificări bugetare pentru alocarea sumelor necesare combaterii 
efectelor negative ale acestui virus în primul semestru al anului şi adoptarea unor măsuri de flexibilizare a 
execuţiei bugetare care să vină în sprijinul ordonatorilor principali de credite care se confruntă cu o serie de 
cheltuieli neprevăzute a căror finanţare comportă urgenţă. 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare; 



Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată (r1); 
Art.4 alin.(2) din Anexa nr.1 la OU nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
In temeiul prevederilor articolului 129, alin. (4), lit,c), 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), d din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. (1) Se  modifică art. 2 alin.(1) din Hotărârea nr. 84  din 29  noiembrie 2019 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2020, care  va 
avea următorul conținut:  
Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren, împreună cu impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru 
afişaj în scop de reclamă şi publicitate, se plătesc în două rate egale, până la datele de 30 iunie 2020 şi 30 
septembrie 2020, inclusiv. 
(2). Se  modifică art. 2 alin.(3) din Hotărârea nr. 84  din 29  noiembrie 2019 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2020 care  va avea 
următorul conținut:  
Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afişaj în scop de 
reclamă şi publicitate, în cuantum de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de 
plată, respectiv 30 iunie  2020. 
Art.3. Se  modifică art. 7 din Hotărârea nr. 84  din 29  noiembrie 2019 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2020 care  va avea 
următorul conținut:  
Pentru plata cu anticipaţie, până la 30 iunie 2020, a impozitului pe clădiri, teren, şi asupra mijloacelor de 
transport datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice, se acordă o bonificaţie de 10 %. 
Art.4. Se  modifică  anexa „Taxe speciale pentru buna desfăşurare a activităţii serviciului public comunitar 
de evidenţă a persoanelor“, din Hotărârea nr. 84  din 29  noiembrie 2019 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2020 care  va avea 
următorul conținut:  
Taxa specială pentru încheierea căsătoriei stabilită  în zilele de sâmbătă şi duminică în cuantum de 100 lei 
nu se mai percepe. Potrivit art.4 alin.(2) din Anexa nr.1 la OU nr. 57/2019 privind Codul administrativ, „Nu 
se pot stabili taxe speciale pentru publicarea pe pagina de internet a declaraţiei de căsătorie ori pentru 
încheierea căsătoriei, indiferent de locul unde aceasta are loc“. 
Art.5. Celelalte prevederi ale Anexei la Hotararea nr.84/2019 rămân neschimbate. 
Art.6.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Biroul financiarcontabil și resurse umane. 
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații publice; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea 

pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                  Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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Biroul  financiar-contabil şi resurse umane 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

pentru  modificarea art.2 alin. (1), alin.(3),  art.7 și  anexa „Taxe speciale pentru buna 
desfăşurare a activităţii serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor“,din 
HOTĂRÂREA nr. 84  din 29  noiembrie 2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2020. 

 
În contextul declararii de catre OMS a starii de urgența pentru sănătatea publică acu impact 
international și ținând cont de evoluția situației epidemiologice de la nivel national, de 
prognozele în creștere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu 
coronavirusul Covid-19, a fost adoptată  Ordonanta nr.29/2020 privind unele măsuri 
economice şi fiscal-bugetare în care se precizează că,  obligațiile fiscale devenite scadente 
după 21.03.2020 și neachitate la termen nu sunt considerate obligații fiscale restante 
(pentru neplata la scadență nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere). 
Prin această ordonanță s-a legiferat și prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe 
clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport, de la 31 martie 
2020 la 30 iunie 2020, cu păstrarea dreptului la bonficațiile acordate de consiliile locale 
pentru plata integrală a impozitelor respective pentru tot anul. 
Pentru plata cu anticipaţie, până la 30 iunie 2020, a impozitului pe clădiri, teren, şi asupra 
mijloacelor de transport datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice, se acordă o 
bonificaţie de 10 %. 
Potrivit adresei nr. 2809/2020 a DGEP Mureș, trebuie modificată hotărârea nr. 84/2019 prin 
care au fost aprobate taxele în domeniul stării civile deoarece  acestea încalcă prevederile 
art.4 alin.2 din OU 57/2019, întrucât 
Nu se pot stabili taxe speciale pentru publicarea pe pagina de internet a declaraţiei de 
căsătorie ori pentru încheierea căsătoriei, indiferent de locul unde aceasta are loc.. 
 
 
 

Contabil, 
Rîcean Maria 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din         februarie 2020 

 
 
pentru revocarea Hotărârii nr.3 din 28 februarie 2020 privind iniţierea procedurii de 
concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată a comunei Râciu 
 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de      .03.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr……din   
…………..03.2020  conform art.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) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând:  

Adresa Instituției Prefectului-Județul Mureș nr. 103552/SV/11.03.2020, înregistrată la instituția 
noastră sub nr. 2190/17.03.2020 prin care ne informează că în urma exercitării controlului de 
legalitate efectuat asupra HCL nr. 3/28.02.2020 privind iniţierea procedurii de concesionare prin 
licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată a comunei Râciu, este în neconcordanță cu 
prevederile art.9, alin.(2) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrat sub nr.       din          prin care se 
propune revocarea Hotărârii nr.3 din 28 februarie 2020 privind iniţierea procedurii de 
concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată a comunei Râciu; 
Avand  în vedere: 
-Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
-Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;  
Prevederile Hotarârii nr. 78/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 
1.064/2013; 



Prevederile Legii nr. 16 din 29 februarie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice –priministrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea 
contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 privind 
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
-Prevederile Legii nr. 186 din 24 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991; 
-Prevederile Hotărârii nr. 643 din 7 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.064/2013; 
Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art.129 alin.(2), lit.c) alin. (6), lit. b), art.139 alin. (3) 
lit.g)  si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 
 

Art.1. Se aprobă  revocarea Hotărârii nr. 3/28.02.2020 privind iniţierea procedurii de concesionare 
prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată a comunei Râciu. 
Art.2. Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  încredinţează secretarul 
general al comunei Râciu 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații publice; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                  Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
pentru revocarea Hotărârii nr.3 din 28 februarie 2020 privind iniţierea procedurii de 
concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată a comunei Râciu 
 
 
În urma exercitării controlului de legalitate efectuat de Instituția Prefectului asupra Hotărârii 
Consiliului Local nr.3 din 28 februarie 2020 privind iniţierea procedurii de concesionare prin 
licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată a comunei Râciu, a fost reținut ca temei legal 
prevederile OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 
Potrivit art.9 alin. (2) din acest act normativ, „Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în 
domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a 
acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor 
locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele 
înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul 
social pe teritoriul localităţii respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în 
condiţiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale 
deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. Suprafeţele de pajişti rămase 
nealocate se atribuie în condiţiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de animale persoane fizice 
sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor“.                             
Având în vedere faptul că textul din ordonanță instituie inchirierea pășunilor doar prin atribuire 
directă, trebuie să revocăm această hotărâre deoarece în caz contrar pot fi aplicate prevederile 
art.3 alin.(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 
 
Secretar general, 
Dunca Ioan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din         martie 2020 
 
privind încheierea unor contracte de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în 
proprietatea privată a comunei 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de      .03.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr……din   
…………..03.2020  conform art.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) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
 
Văzând: 
Expunerea de motive nr. .... din .....03.2020 al Primarului comunei Râciu pentru susținerea 
Proiectului de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere prin atribuire directă a 
pășunilor aflate în proprietatea privată a comunei;  
Raportul de specialitate nr.    / ...03.2020 întocmit de compartimentul agricol, cadastru și relații 
publice  prin care se propune închirierea pajiștilor prin atribuire directă, rămase disponibile, în 
suprafață de 40,0 ha din domeniul privat al comunei Râciu, aflată în administrarea Consiliului 
Local al comunei Râciu; 
Avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al comunei Râciu; 
Având în vedere prevederile: 
Art. 87 alin.(5), art. 129 alin.(2) lit.(c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art.362 , alin.(1) si alin.(3) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
Art. 9 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajjiștilor  
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu 
modificările si completările ulterioare; 
Legii nr. 44/ 2018 de modificare și completare a OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea 
și exploatarea pajjiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991 cu modificările si completările ulterioare; 
Art. 6, alin. (3) și (4) din H.G. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor privind organizarea, administrarea și exploatarea pajjiștilor permanente și 
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
Ordinului comun al M.A.D.R / M.D.R.A.P. nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor - 
cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al  
comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 
Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar 
de pajişte; 



Ordinului 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de 
imbunatatire și exploatare a pajjiștilor la nivel national, pe termen mediu și lung, cu modificările 
și completările ulterioare; 
Art. 1777 și urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata cu modificările și 
completările ulteroare; 
Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.139 alin.3)lit.g) si art.196(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se aprobă privind încheierea unor contracte de închiriere prin atribuire directă a pășunilor 
aflate în proprietatea privată a comunei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2.Perioada de închiriere prin atribuire directă este de 7 (șapte) ani cu posibilitatea de 
prelungire pe inca 3 ( trei) ani printr-un act aditional la contractul de inchiriere 
Art.3.Prețul de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor aparținând domeniului privat al 
comunei Râciu, județul Mureș, este de 100 lei/ha/an. 
Art.4.Perioada cuprinsă între 15 mai – 15 noiembrie a fiecărui an se stabilește ca perioadă de 
pășunat, conform Amenajamentului pastoral; 
Art.5.Termenul limită de depunere a solicitărilor privind închirierea prin atribuire directă a 
pajiștilor se va depune de crescătorii de animale până la data de 1 martie al fiecarui an. 
Art.6.Se aprobă Regulamentul privind închirierea prin atribuire directă a pajistilor aparținând 
domeniului privat al comunei Râciu, Județul Mureș , conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7.Se aprobă Contractul de închiriere conform anexei nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.8.Se împuternicește Primarul comunei Râciu, pentru organizarea procedurii de închiriere prin 
atribuire directă și semnarea contractelor de închiriere. 
Art.9.Comisia de evaluare a solicitărilor de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor privind  
atribuirea contractelor de închiriere a pajiștilor, precum și Comisia de soluționare a contestațiilor 
va fi numită prin Dispoziția Primarului comunei Râciu. 
Art.10. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Râciu prin Biroul financiar 
contabil și resurse umane.  
Art.11. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații publice; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  

 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                  Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 

http://www.comunariciu.ro/


 ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ 

COMUNA RÂCIU 
 

Strada Gheorghe Şincai nr. 58, localitatea Râciu, România, 547485  
    Tel/Fax: +4 (0265) 426.003 / +4 (0265) 426.212, www.comunariciu.ro, email: riciu@cjmures.ro 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                              Aprobat, 
                                                                                                                                               Primar 

                                                                                                                                             Ioan Vasu 
RAPORT 

 

pentru închirierea prin atribuire directa a pajistiloraparţinând domeniului privat al comunei 
Râciu 
 
Cadrul legal  care reglementeaza   administrarea pasunilor apartinand administratiei  locale este 
: 
-Legea nr. 72/2002- Legea zootehniei; 
-Ordinul   Ministrului  Agriculturii, Alimentatiei  si  Padurilor nr. 226/28.03.2003  pentru  
aprobarea Strategiei  privind organizarea activitatii  de imbunatatire   si  exploatare a pajistilor 
la nivel national  pe termen  mediu  si lung  ,modificat  şi  completat  prin ordinal nr. 541/2009, -
OU 57/2019 privind Codul administrativ  
-Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
-Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice –priministrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind 
aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectival municipiilor; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 
privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
-Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
-Prevederile Hotărârii nr. 643 din 7 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.064/2013; 

http://www.comunariciu.ro/
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Potrivit Legii nr. 72/2002 –Legea zootehniei  crescatorii de animale sunt persoane fizice si  
juridice care detin  in proprietate specii  de animale  inscrise in registrul  de evidenta  agricola. 
Terenurile  evidentiate ca pajisti  apartinand Consiliilor locale se folosesc  in  exclusivitate  
pentru  pasunat , faneata, cultivarea plantelor  de nutret in  vederea obtinerii   de masa verde, 
fan, seminte, constructii  zoopastorale, lucrari  de imbunatatire funciare pentru  cresterea 
potentialului  de productie al pajistilor.  
Având în vedere ordinul comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 541/210/2009, strategia privind organizarea 
activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivelul naţional pe termen mediu şi lung 
aprobată prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului 
Administraţiei Publice nr. 226/235/2003 s-a reglementat concesiunea păşunilor proprietatea 
comunelor. 
Atribuirea directă poate fi solicitată de către asociaţiile crescătorilor de animale legal 
constituite, persoane fizice şi juridice care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-Să fie înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor , 
-Să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM/Ha., 
-Să prezinte in program de amenajment pastoral pe perioada concesiunii. 
Privind cele arătate mai sus vă rog a stabili sumele care vor fi achitate către primărie de către 
concesiunar pe hectar, având în vedere programul de amenajament păstoral şi întreţinerea 
păşunilor. 
Perioada recomandată pentru atribuirea directă prin Ordinul mai sus menţionat este de 7 ani, 
urmând ca în fiecare an până la data de întâi a lunii februarie să verifice respectarea 
programului de amenajament prezentat  şi să decidă asupra continuării contractului sau 
anularea acestuia, clause care sunt înscrise în contract.   Suprafaţa păşunabilă pentru care se 
poate face concesiunii fiind de 40,0 ha. 
Mentionez faptul  ca administrarea pajistilor comunale, orasenesti  si municipale intra in 
atributiile Consiliului local  care are obligatia de a stabili  in raspunderea  directa a primariilor 
executarea prevederilor  cuprinse in planurile anuale  de exploatare a pajistilor, ca urmare  
solicit Consiliului local  adoptarea unei   hotarari prin care sa se stabileasca  in concret  masurile 
necesare  pentru  administrarea pasunilor, a izlazului  comunal.  
Datorita  faptului ca  anual se acorda subventii de la Uniunea Europeana    ce se utilizează  
exclusiv pentru întreţinerea  şi  ameliorarea  acestora, propun  adoptarea unei hotărâri de 
consiliu  care să cuprindă  modalităţile de exploatare a păşunilor comunale, a însuşirii  caietului 
de sarcini  şi  a  Studiului  de oportunitate. Propun  ca in baza prerogativelor  atribuite de 
Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 să 
organizăm licitaţia pentru atribuirea păşunilor. 
 

INTOCMIT,    
VICEPRIMAR-Chertes Ioan 

 
 

 
 
 
 
 


