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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 23.04.2020 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Râciu. 
Şedinţa începe la ora 13,00. 
Consiliul Local al Comunei Râciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei Râciu 
Nr.41 din 15.04.2020, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul 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)) 
coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.b) din OU 57/2019 privind Codul administrativ. 
Lucrările şedinţei sunt deschise  de către domnul Dunca Ioan, scretarul Consiliului Local. 
Doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 23.04.2020 
a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Râciu  în format de 
videoconferință, pe o platformă on-line, în baza unei înscrieri prealabile, prin intermediul căreia 
consilierii locali s-au conectat la această platformă, toate celelalte proceduri s-au desfășurat la 
fel; adică votul a fost nominal, adică la fiecare punct de pe ordinea de zi s-a citit numele fiecărui 
consilier local, iar acesta și-a exprimat opțiunea: vot pentru, împotrivă sau abținere. Avizul 
pozitiv la cele două proiecte de hotărâre a fost  susținut de către președintele comisiei de 
specialitate, în cadrul ședinței consiliului local, desfășurate prin mijloace electronice, pe o 
platformă on-line de videoconferință.” 
Vă informez că din totalul de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 11 
consilieri şi anume   BELEAN ALIN-CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA,  BUNGĂRDEAN 
OCTAVIAN,  CHERTES IOAN, CONȚIU GHEORGHE, COZOŞ IOAN-ANDREI, EŞANU NECULAI, 
SĂLĂGEAN IUONEL,  ULIEȘAN SEBASTIAN,  VASU RAUL-FLORIN şi  VINCOVICI IULIUS-AURELIAN.  
Lipsesc motivat dni consilieri locali COZOŞ P. PETRU și  FLOREA DOREL. 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din  OU 57/2019 privind Codul 
administrativ, înaintea fiecărei sedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al sedinţei anterioare. 
Acum, înainte de sedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul verbal al sedinţei Consiliului local 
din data de 09.04.2020, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesele verbale în forma prezentată.  
Cine este pentru?  11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Dl.secretar general Dunca Ioan. Doresc să vă informez că am adăugat pe ordinea de zi un proiect 
de hotărâre solicitat de către CRFIR Centru 7 Alba Iulia prin adresa nr. SIBA  nr. 1989/21.04.2020 
înregistrată la instituția noastră sub nr. 2861/22.04.2020, prin care solicită adoptarea unei 
Hotărâri privind susținerea cheltuielilor neeligibile din bugetul local la proiectul „Schimbare de 
destinație  Centrală Termică în Grădiniță Copii“, cu termen de prezentare a documentelor în 5 
zile lucrătoare. Acest proiect de hotărâre nu a fost inscris pe ordinea de zi a dispoziției care a 
fost emisă în data de 15.04.2020. 
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Avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi. 
Ordinea de zi este următoarea: 
1.Proiect de hotărâre privind însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de 
delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri 
de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al 
judeţului Mureş, nr. 833 din 27.03.2019, zona 7 Râciu, judeţul Mureş. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
2.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei  la Hotărârea  nr.17  din  24 
februarie 2017 privind implementarea proiectului „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în 
Grădiniţă Copii, comuna Râciu, judeţul Mureş. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
3.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. Dl președinte Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar general. 
În data de 27.03.2019 a fost semnat “Contractului de delegare a gestiunii activităţiilor de 
colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri, şi operarea staţiei de 
transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș – zona 7 Râciu”, 
înregistrat sub numărul 833 din 27.03.2019. 
Cu data de 16.09.2019 a fost  emis Ordinul de începere al activității aferent Contractului de 
servicii nr. 833/27.03.2019 încheiat între  ADI ECOLECT MURES și SC SYLEVY SALUBRISERV SRL. 
Pe parcursul derulării contractului s-a constatat, în repetate rânduri, neîndeplinirea obligațiilor 
contractuale asumate, de către operatorul SC SYLEVY SALUBRISERV SRL,  fapt pentru care 
acesta a fost notificat și informat cu privire la aceste aspecte, solicitându-i-se remedierea 
acestora și intrarea în legalitate prin asigurarea unui serviciu public de calitate raportat la 
obligațiile asumate prin contractul de delegare. 
Aceste atenţionări ale operatorului nu au dus la îmbunătăţiri ale serviciului prestat şi nu au dus 
la îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate, sens în care se impun demersuri în vederea 
îndeplinirii prevederilor art. 38.1.2 din cadrul contractului de delegare în sensul transmiterii 
către operator a Notificării de încălcare. Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va 
fi îndreptăţit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data 
primirii de către Delegat a acestei notificări denumită ("Perioada de Remediere"). 
În ceea ce priveşte zona 7 Râciu, conform dispozițiilor art. 8 lit. a) din Contract, operatorul în 
calitate de Delegat s-a obligat să asigure prestarea serviciului conform prevederilor 
contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract), Caietului de 
sarcini ale Serviciului, a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare. S-a constatat 
însă, în repetate rânduri că operatorul: 
-nu asigură pe deplin respectarea acestor obligații. 
-nu s-a realizat colectarea trimestrială a deșeurilor voluminoase.  
-Nu se respectă fluxul și frecvența de colectare ( graficul) 
-Nu a organizat periodic campanii de informare și conștientizare a publicului privind colectarea 
separată a Deșeurilor, nefiiind îndeplinite angajamentele asumate prin Oferta Tehnică şi 
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financiară  
-Nu s-au realizat toate investițiile în perioada de mobilizare la care operatorul s-a angajat, si nici 
după încheierea acestei perioade,respectiv  : 
12.470 buc. Pubele de 120 l; 
22 buc. Container de 1100 l; 
10 buc. Container de 4 mc; 
8 buc. Container de 1,2 mc; 
Investiții la stația de transfer Rîciu. 
-A constituit dar nu a și menţinut în vigoare Garanția de Bună Execuție în favoarea ADI, aceasta 
nefiind prelungită. 
De asemenea considerăm că este necesar a mandata ADI Ecolect Mureş în situaţia în care 
intervine situaţia sistării prestării serviciului de către operator, în interiorul termenului de 
remediere acordat conform notificării în sensul de a  realiza demersurile necesare atribuirii unui 
contract de delegare a serviciului de salubrizare la nivelul UAT-ULUI nostru, prin aplicarea unei 
proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de participare. În această situaţie specială 
durata contractului încheiat în condiţiile de mai sus nu va depăşi durata necesară organizării 
unei procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă, respectiv emiterea ordinului de începere a 
prestării serviciilor ce fac obiectul acelui contract. De asemenea condiţiile delegării în regim de 
urgenţă sunt cele aprobate pin HCL nr.71/2019, prin care a fost aprobată documentaţia de 
licitaţie a zonei 7. Prin acest demers dorim să asigurăm continuitatea serviciului în cazul ivirii 
unei situaţii de acest gen. 
Faţă de cele mai sus indicate considerăm că se impun demersuri legale în sensul emiterii 
Notificării de îndreptare şi de asemenea mandatarea ADI Ecolect Mureş în acest sens, 
Astfel, având în vedere prevederile contractuale ale art. 38.1.2 lit e în sensul că Notificările 
prevăzute de prezentul articol vor fi comunicate de către şi către ADI, ţinând cont de mandatul 
acordat ADI Ecolect Mureş de către toate UAT-urile în realizarea tuturor operaţiunilor ce țin de 
prezentul contract, având în vedere prevederile  - art. 17, alin. (3) punctul 27 , alin. (4) lit. „h” şi 
„j” din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI Ecolect Mureş, 
Dacă mai doreşte cineva să facă propuneri ? 
Dl primar Ioan Vasu-Dacă mai țineți minte când am luat hotărârea de a preda stația de transfer, 
vă spuneam că este posibil să se ajungă la acest lucru, și acum se adeveresc vorbele mele, dar 
suntem convinși că ADI Ecolect va rezolva toate aceste probleme. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11  consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.25/2020. 
Punctul nr.2.Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
Contractul de finanţare nr. C0720EN00011772800804 din 08.06.2018, încheiat cu CRFIR Centru 
7 Alba Iulia a avut drept scop  schimbarea destinaţiei unei clădiri din centrală termică în 
grădiniţă copii. 
Până la această dată s-au contractat următoarele: servicii de consultanţă în domeniul 
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managementului investiţiei, în prezent fiind în reluare procedura de achiziţie pentru atribuirea 
contractului de lucrări, deoarece procedura fiind demarată de nenumărate ori, nu s-a prezentat 
niciun ofertant, singura dată când s-au prezentat ofertanți și s-au evaluat ofertele, nefiind 
avizată de către AFIR Alba-Iulia. 
Având în vedere stadiul implementării proiectului mai sus menţionat, vă solicităm aprobarea 
creșterii valorii neeligibile a contractului de finanțare „Schimbare de destinație centrală termică 
în grădiniță copii, comuna Râciu, jud. Mureș” cu suma de 68.554,48 lei, având în vedere 
modificările operate la nivel de manoperă pentru domeniul construcțiilor, cauzate de articolul 
71 al OUG 114/2018, care prevede că în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru 
domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în 
bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program 
normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră, altfel spus, 
partea de manoperă prevăzută în devizul de contract, se indexează cu 57,90% în 2019 faţă de 
sumele din 2018, ceea ce reprezintă o indexare a lucrărilor totale cu 11,46%. 
Cu toate acestea, dorim să vă asigurăm ne vom încadra cu siguranţă în graficul propus şi asumat 
privind derularea în continuare a achiziţiilor publice din cadrul acestui proiect, fără a periclita 
implementarea lui pe ansamblu în termenele contractuale. 
Menționăm că modificările solicitate nu afectează scopul, obiectivele și rezultatele proiectului.   
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl primar-Din păcate situația este destul de complicată în sensul că sumele prevăzute în contract 
au fost majorate de mai multe ori din anul 2015 când s-a întocmit proiectul. Să sperăm că după 
această majorare să găsim societăți care vor participa la licitație. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.26/2020. 
12. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl secretar general-Vă informez că în prima jumătate a lunii mai vom organiza ședința in format 
videoconferință, iar dacă se va ridica starea de urgență atunci vom organiza ședințele în sala de 
ședință a primăriei. 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim. 
 
   
Preşedinte de şedinţă                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
Chertes Ioan                                                                             DUNCA IOAN   

  

https://www.startupcafe.ro/taxe/salariul-minim-2019-brut-net-mana-studii-superioare-constructii-revisal.htm
https://www.startupcafe.ro/taxe/salariul-minim-2019-brut-net-mana-studii-superioare-constructii-revisal.htm
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