
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.27  din 05.05.2020 
  

privind schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai“  Râciu în Școala Profesională 
„Gheorghe Șincai“  Râciu și aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar și 
profesional pentru  anul şcolar 2020-2021, de pe raza comunei Râciu 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de05.05.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.42 din  
28.04.2020, conform conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) 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 nr. 2948 din data de 28.04.2020, a primarului comunei Râciu privind schimbarea 
denumirii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai“  Râciu în Școala Profesională „Gheorghe Șincai“  Râciu și 
aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar și profesional pentru  anul şcolar 2020-
2021, de pe raza comunei Râciu;  
Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 10129/13.12.2019, privind avizul conform pentru 
unitățile de invățîmânt  care se solicită  transmiterea proiectului de hotărâre a consiliului local privind 
structura rețelei școlare de pe raza de activitate pentru unitățile de învățământ preuniversitar și profesional 
din UAT Râciu pentru anul școlar 2020-2021; 
Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 297/13.04.2020 privind prevederile Ordinului Ministerului 
Educației și Cercetării nr. 3981 din 01.04.2020 prin care a fost autorizat nivelul de învățământ profesional, 
calificările profesionale mecanic agricol și agricultor culturi de câmp, începând cu anul școlar 2020-2021; 
Adresa Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai“ Râciu nr. 495/28.04.2020, privind schimbarea denumirii școlii 
în Școala Profesională „Gheorghe Șincai“ Râciu; 
Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 2394/04.05.2020 privind avizul conform pentru unitățile 
de învățământ preuniversitar din UAT Râciu, pentru anul școlar 2020-2021; 
Raportul comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, protecţie copii; 
În conformitate cu dispoziţiile:  
Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 3981/01.04.2020 privind acordarea autorizației de 
funcționare provizorie pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților 
de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 29 august 2018-29 decembrie 2019; 
Art. 28 alin.(3) din  METODOLOGIA privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 
particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul nr. 5.090 din 30 august 2019, care 
prevede că: 
„În situaţia în care o unitate de învăţământ cu personalitate juridică îşi modifică denumirea, respectiv în 
situaţia în care îşi modifică nivelul de învăţământ cel mai înalt pe care a şcolarizat/va şcolariza, ca urmare a 
autorizării de funcţionare provizorie/acreditării sau încetării şcolarizării pe nivelul cel mai înalt, aceasta îşi 



schimbă, în mod obligatoriu, denumirea şi codul de identificare fiscală. În aceste cazuri se operează 
modificările în reţeaua şcolară cu informarea secretarului de stat care coordonează învăţământul 
preuniversitar“; 
Art.2, art.3 lit.b), art.4 lit. g) art.5, art.6, art.14 și art.15  din PROCEDURA de atribuire a denumirilor 
unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 6.564 
din 13 decembrie 2011; 
Ordinului nr. 3.283 din 17 februarie 2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a 
denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011; 
Ordinului nr. 5.068 din 31 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în învăţământul profesional de stat; 
ORDONANŢĂ nr. 63 din 29 august 2002 (*actualizata*) privind atribuirea sau schimbarea de denumiri; 
Art.19 alin.(1) și ale art.61 alin. (1) și alin. (2) teza întâi din Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 
2011 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art. 24-28 și a Calendarului la Metodologia 
privind fundamentarea cifrei de şcolarizare  pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 
efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi  în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului 
conform în vederea  organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-
2021, aprobat prin Ordinul MEN nr. 5090 din 30 august  2019; 

Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021; 
Ordinului nr. 3.753 din 9 februarie 2011 (*actualizat*) privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul 
naţional de învăţământ; 
OUG nr. 75/2005 (*actualizată*) privind asigurarea calităţii educaţiei;  
HG nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se 
asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar; 
Legii nr. 500/2002 (*actualizată*) privind finanţele publice; 
Hotărârii nr. 136 din 2 martie 2016 (*actualizată*) privind aprobarea normelor metodologice pentru 
determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din 
sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi 
preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru 
cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional; 
În temeiul prevederilor art.129, alin.(3) lit.c), alin.(7), lit.a), art.196, alin. (1), lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea, 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1.Începând cu anul școlar 2020-2021 Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai“  Râciu își schimbă 
denumirea în Școala Profesională „Gheorghe Șincai“  Râciu. 
Art.2.Începând cu anul școlar 2020-2021 în actele și documentele referitoare la unitatea de învățământ 
prevăzută la art.1, denumirea Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai“  se înlocuiește cu denumirea Școala 
Profesională „Gheorghe Șincai“  Râciu. 
Art.3.Școala Profesională „Gheorghe Șincai“  Râciu va funcționa ca unitate de învățământ cu personalitate 
juridică, de nivel preșcolar, primar, gimnazial și profesional. 
Art.4.Se aprobă organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preșcolar, primar, gimnazial și profesional 
pentru  anul şcolar 2020-2021, de pe raza comunei Râciu, conform Anexei, ce face parte integrantă din  
prezenta hotărâre. 
Art.5.Primăria comunei Râciu şi Şcoala Gimnazială „Gh. Şincai” Râciu vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
Art.6.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local a Comunei Râciu nr. 9  din 
30  ianuarie 2019. 

http://www.satu-mare.ro/fisiere/stiri/2012phReteaScolara-Anexa.pdf


Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş; 
 Ministerului Educației și Cercetării; 
 Şcolii Gimnaziale „Gh. Şincai” 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. 
 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Chertes Ioan                                                      Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                  Dunca Ioan 
                                                                                           ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.28  din 05.05.2020 
 

privind aprobarea acordării unei sponsorizări Organizației Salvați Copiii în vederea sprijinirii 
Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 05.05.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.42 
din  28.04.2020, conform conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) 
alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) 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:  
Adresa Organizației Salvați Copiii înregistrată la instituția noastră cu nr. 2984/28.04.2020 prin 
care se solicită aprobarea unui contrat de sponsorizare prin intermediul căruia se va sprijini 
Institutul Inimii din Tg.Mureș; 
Expunerea de motive nr.2987 din data de 28.04.2020, a primarului comunei Râciu privind 
aprobarea acordării unei sponsorizări Organizației Salvați Copiii în vederea sprijinirii Institutului 
de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș; 
Raportul comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă 
şi protecţie socială, protecţie copii; 
În conformitate cu prevederile:  
Art. 1, art. 4, lit. (a) și (b) şi art. 5, din Legea nr.32/1994 , privind sponsorizarea actualizată; 
Art.69, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Ordinului   nr. 994 din  2 august 1994 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Legii nr. 
32/1994 privind sponsorizarea.  
În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(4) lit.a), alin.(7) lit.c), art.139, lin.(3), lit.a),  art.196, 
alin. (1), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
adoptă următoarea, 

HOTĂRÂRE: 
Art.1. Se aprobă acordarea unei sponsorizări Organizației Salvați Copiii în vederea sprijinirii 
Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, în valoare de 
10.000 lei, conform contractului de sponsorizare prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta. 
Art.2. Cuantumul sponsorizării se asigură din bugetul local din sume provenite din inchirierea 
mijloacelor de transport. 
Art.3.Se împuterniceşte Primarul comunei Râciu, să semneze contractul de sponsorizare. 



Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insarcinează Primarul comunei Râciu și 
Biroul financiar contabil și resurse umane.  
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Organizației Salvați Copiii; 
 Biroului financiar contabil și 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. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Chertes Ioan                                                      Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                           Dunca Ioan 
                                                                                                                ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr.  29  din  5 mai  2020 

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020  

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 05.05.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.42 din  
28.04.2020, conform conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) 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 nr. 3004 din 30.04.2020 a Primarului comunei Râciu, prin care propune  modificarea 
bugetului local; 
Adresa ANAF nr.18693/30.04.2020, Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.50/2020   prin care se aloca  
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru comuna Râciu se aloca suma de 
40.000 lei.  
Având în vedere: 
HCL Râciu, nr. 2 din 28 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 
Râciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2020.  
Ținând cont de:  
Ordonanța de urgență nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 
Ordonanța de urgență nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; 
HOTĂRÂRE nr. 329 din 23 aprilie 2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor 
cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum şi pentru 
completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice 
pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi 
pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii; 
LEGEA Nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, 
Art. 8 lit. a), art.19 alin. (1), lit. "a", art.20 alin. (1), lit. "a", art.26, art.39 alin. (3), (4), (5), (6) şi (8), art.45, 
art.46 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
Art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.a) din OU 57/2019 privind Codul administrativ; 
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  rectificarea bugetului local pe anul 2020, după cum urmează: 
VENITURI TOTALE 12.913.000 lei din care: -  sectiunea functionare 5.243.000 lei                                                                  
-  sectiunea dezvoltare   7.670.000 lei 



CHELTUIELI TOTALE 12.913.000 lei din care: -  sectiunea functionare 5.243.000 lei                                                                       
-  sectiunea dezvoltare  7.670.000 lei   
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 0 lei din care: -  sectiunea functionare 0  lei                                                                       
-  sectiunea dezvoltare  0 lei 
 Sinteza bugetului local pe anul 2020 pe capitole se prezintă astfel: 

VENITURI TOTAL  COD 12.913.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.  8.000 

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 758.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 717.000 

Sume repartizate din fondul la dispozitia cj 04.05 914.000 

Impozit pe clădiri 07.0100 274.000 

Impozit pe teren 07.02.00 482.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 16.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 455.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.536.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 264.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 280.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 100.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 60.000 

Planuru si regulamente de urbanism 42.05.00 80.000 

Subventi de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.20.00 950.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00 30.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 4.000.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 80.000 

Programe FADR 48.04.01 1.493.000 

Programe FADR 48.04.02 400.000 
 

CHELTUIELI TOTAL COD 12.913.000 

Autorităţi publice  51.02 2.234.000 

Alte servicii publice generale  54.02 1.054.000 

Invăţământ  65.02 1.257.000 

Cultură  67.02 793.000 

Asistenţă socială 68.02 525.000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02 857.000 

Protecţia mediului 74.02 1.218.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 4.971.000 
 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul financiar 
contabil şi resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei Tg. Mureş; 



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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           Contrasemnează                                                                                                                     
Chertes Ioan                                               Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
                                                                                                                  Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………      
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