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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  28  aprilie  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 de ......................., urmare a dispoziţiei de convocare nr...... din  
........................., 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; 
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. 
 

 

 
 
 

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

   ………………………. 
                                                                                                                                              

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre 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 

Informaţii de bază 

Prin proiecul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al comunei Râciu se 
propuneschimbarea 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. 
Această unitate de învățământ are personalitate juridică și funcționează, în prezent, 
potrivit preveedrilor Legii educației naționale nr.1/2011. 
În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr.3981 din 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, Școala Gimnazială a fost 
evaluată și a primit această autorizație deoarece s-a solicitat înființarea de nivelului de 
învățământ profesional pentru profilul mecanică-calificarea profesională mecanic agricol 
și  profilul agricultură-calificarea profesională agricultor culturi de câmp. 
Prin adresa nr. 495/28.04.2020 Școala Gimnazială Gh. Șincai a solicitat schimbarea ind 
schimbarea denumirii școlii în Școala Profesională „Gheorghe Șincai“ Râciu. Această 
solicitare a fost aprobară de Consiliul de administratie al unității întrunit în ședința 
ordinară în data de 28.04.2020 și a stabilit ca noua denumire a unității de învățământ să 
fie de învățământ Școala Profesională „Gheorghe Șincai“ Râciu. 
Prin adresa cu nr. 10129/13.12.2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş  
a acordat avizul conform privind structura rețelei școlare de pe raza de activitate pentru 
unitățile de învățământ preuniversitar din UAT Râciu pentru anul școlar 2020-2021; 
De asemenea prin dresa nr. 297/13.04.2020 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş ne 
transmite 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; 
Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, art. 
19 alin. (4) pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, 
autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor 
şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de 

Nr. de înregistrare: 2948  din  28.04.2020 

http://www.comunariciu.ro/
mailto:riciu@cjmures.ro


învaţământ, fară personalitate juridica-ca parţi ale unei unităţi de invăţământ cu 
personalitate juridică-şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile 
legii iar potrivit art. 61 alin.(2) reţeaua şcolară a unităţilor de învătământ de stat şi 
particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, 
cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 
Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie al 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile ar. 19 alin 4 şi art. 61 
alin 2 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 modificată şi completată,  coroborat cu 
prevederile art art.139, alin.(1) lit.b) art.196, alin. (1), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ propunem spre aprobare Consiliului 
Local :  
1. Schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai“  Râciu în Școala 
Profesională „Gheorghe Șincai“  Râciu. 
Potrivit 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, 
„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“. 
2.Reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și profesional 
din comuna Râciu începând cu data de 01.09.2020 conform Anexei 1 la prezentul raport.  
3.Începînd cu data prevăzută la punctul 1, încetează efectele Hotărârii nr.9/2019 a 
Consiliului Local al comunei Râciu, privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat  ce a funcţionat începând cu data 1 septembrie 2020. 

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, în temeiul prevederilor din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ 

  Prezint: 
Proiectul de hotărâre 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 

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  28  aprilie  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...... 
din  ........................., 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. 
 
 
 
 
 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 IOAN VASU                                         Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Primar, 
IOAN VASU 

   ………………………. 
                                                                                                                                              

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

Informaţii de bază 

Prin proiecul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al comunei 
Râciu se propune aprobarea acordării unei sponsorizări Organizației 
Salvați Copiii în vederea sprijinirii Institutului de Urgență pentru Boli 
Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.   
IUBCvT Târgu Mureş rezolvă cazuri extrem de grave la copii şi bebeluşi, din 
cele peste 450 de cazuri care se operează anual în România, 300 sunt 
operate de o echipă fantastică de la Târgu Mureş. nstitutului de Urgență 
pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș. 
Potrivit Ordinului MS nr. 555/2020, acesta este singurul institut de boli 
cardiovasculare şi transplant din România care este spital suport COVID. 
In urma apelului facut de Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare 
si Transplant din Targu Mures, care a accesat mecanismul de echipare a 
spitalelor din Romania creat de Organizația Salvati Copiii in lupta contra 
pandemiei, organizatia a reusit sa aloce fondurile necesare si sa puna de 
indata la dispozitia medicilor echipamente si aparatura medicala vitale. 
Numarul mare de interventii chirurgicale dificile realizate la Institutul de 
Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures - cele 
mai multe din tara - transforma echiparea spitalului cu tot ceea ce este 
necesar protectiei in fata unui virus atat de agresiv, intr-o prioritate. 
Potrivit prevederilor Legii nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea art. 
3 alin. (2) Instituţiile şi autorităţile publice, societăţile comerciale cu capital 
majoritar de stat şi regiile autonome nu pot efectua activităţi de 
sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice şi asociaţii familiale care 
îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea 
persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent, precum şi societăţi comerciale cu capital 
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privat, dar potrivit art.4, alin.(1) lit.   a) pot fi beneficiare ale sponsorizării 
orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau 
urmează sa desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, 
de învăţământ, ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, 
religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-
sanitar, de asistenţa şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi 
comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de 
întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor 
istorice; 
Cuantumul sumei 10.000 lei alocate nu provine din sumele defalcate din 
TVA uat-urilor pentru constituirea  bugetului consolidat,  suma provine din 
încasările rezultate  din închirierea a 3 autospeciale de colectare a 
deșeurilor către diferiți agenți economici. 

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, în temeiul prevederilor din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

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

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 

 
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din   30 aprilie 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...... din  
........................., 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.           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. 
 
                                                                                              Contrasemnează                                                                                                                    
PRIMAR,                                                          Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
Ioan Vasu                                                                                              Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                    ……………………     

http://www.comunariciu.ro/
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Primar, 
IOAN VASU 

   ………………………. 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020  

Informaţii de 
bază 

Avand in verere : 
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.  
Ca urmare bugetul de venituri si cleltuieli pe anul 2020 se va majora cu 40.000  lei:  - 
venituri cod  11.02.06  se majoreaza cu 40.000 lei ;  
- cheltuieli cap.70.50.00 se majoreaza 30.000 lei; 74.06.00 se majoreaza cu 10.000 lei 
Aceste sume le propunem la partea de venituri astfel:     
- Impozit pe venit din transferuri imobiliare : cod 03.18 : 8.000 lei  
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.01. :   758.000  lei   
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.04. :   717.000  lei  
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cod 04.05. : 914.000 
lei  
- cofinantare programe de infrastructura, SMURD 
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor cod 11.02.02 :455.000 lei suma, cu destinaţie precisă astfel: 
- cheltuieli materiale învaţământ 177.000 lei; 
-sume repartizate pentru finantarea cheltuielilor cu serviciile publice comunitare de 
evidenta a persoanelor 12.000 lei; 
- tichete sociale 5.000 lei; 
- ajutor pt. incalzirea locuintei 10.000 lei  
- indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap 251.000 lei. 
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile cod 11.02.05 : 
16.000 lei  
- Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06: 1.536.000 lei    
-Din impozite si taxe locale preconizam a se incasa suma de 1.284.000 lei  
-Din fonduri europene si guvernamentale, in baza contractelor de finantare 
incheiate, se prevede a se realiza suma de 7.033.000 lei astfel: 
- renovare, modernizare Casa de Cultura Vasile Contiu 400.000 lei;        
- reconstructie ecologica     950.000 lei; 
- cadastru si carte funciara 80.000 lei; 
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- subventii pt.acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei 30.000 lei 
- planuri si regulamente de urbanism 80.000 lei 
- schimbare de destinatie centrala termica in gradinita copii, comuna Râciu, jud.Mures 
– prefinantare 1.032.000 lei 
- modernizarea infrastructurii de exploatatie agricola ( DC 142B) 4.000.000 lei 
- achizitie buldoexcavator 461.000 lei 
Suma totala la partea de venituri este : 12.873.000 lei     
În urma calculului sumelor pe care am stabilit a le încasa, am analizat modul cum 
repartizăm sumele pe cheltuieli. La stabilirea salariilor pentru toţi angajaţi, s-au luat in 
calcul cheltuielile lunii ianuarie 2019.  
La partea de cheltuieli vă  propun următoarele:      
Vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru a fi 
cheltuite.  
La cap 51" Autorităţi executive " am propus suma de 2.234.000 lei: 
-cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor 1.228.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii (energie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si 
reparatii cladiri, auto, utilaje, echipamente de calcul, xerox, rechizite, servicii prestate 
de terti, deplasari, pregatire profesionala, etc) 986.000 lei 
La cap 54 "alte servicii publice generale "am propus a cheltui suma de 1.054.000 lei 
din care: 
 -cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor, pt.SMURD si pt. 
serviciul de evidenta a persoanei, 816.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii (energie el., gaz, apa, combustibili, intretinere si 
reparatii cladiri, auto, utilaje, echipamente, rechizite, servicii prestate de terti, 
deplasari, pregatire profesionala, etc) 68.000 lei; 
-  cheltuieli cu serviciul de paza 120.000 lei;   
La cap 65"Învăţamânt" am propus a se cheltui din totalul de 1.257.000 lei   
- cheltuieli de întreţinere şi funcţionare 190.000 lei; 
- tichete sociale 5.000 lei.  
- schimbare destinatie centrala termica in gradinita 1.032.000 lei 
- reparatii  teren de sport Sânmartinul de Câmpie si Ulies 30.000 lei 
La cap 67"Cultura si sport" propunem a se cheltui suma de 793.000 lei, din care:  
- cheltuieli cu bunuri si servicii (energie el., gaz, apa, combustibili, intretinere si 
reparatii cladiri, servicii prestate de terti, deplasari, etc) 272.000 lei   
- pt sport 51.000 lei 
- sustinerea cultelor 70.000 lei;   
- "reabilitarea si modernizarea casei de cultura "Vasile Contiu din Râciu" 400.000 lei. 
La cap 68" Ajutor social"propunem suma de 525.000 lei : 
- asistenţii sociali 512.000; 
- ajutoarele de încalzire 13.000 lei .  
La cap 70 "Locuinte mediu, iluminat"  am prevăzut a cheltui  suma de 827.000 lei din 
care se platesc: 
- iluminatul public  50.000 lei; 
- lucrari de inregistrare sistematica 80.000 lei;      
- rate reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat public" 110.000 lei; 
- prelungire retea iluminat 87.000 lei 
- Constructie capela mortuara in Sânmartinul de Câmpie 40.000 lei;  



- Constructie capela mortuara in Ulies 90.000 lei; 
- Constructie capela mortuara in Nima Râciului 20.000 lei; 
- reactualizare PUG 70.000 lei. 
- renovare modernizare targ  Riciu 50.000 lei; 
- sala de evenimente Coasta Mare 20.000 lei 
- amenajare curte bloc 240.000 lei 
La cap 74" propunem suma de 1.208.000 lei dincare:     
- gestionarea deseurilor si alte cheltuieli de igienizre a mediului  164.000 lei; 
- reproiectarea si punerea in functiune a sistemul de canalizare 20.000 lei; 
- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 84.000 lei;   
-"reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate" 950.000 lei  
La cap. 80 "Prevenirea si combarea dezastrelor" am propus suma de 4.000 lei.  
La cap 84 "Drumuri si poduri" propunem sum de 4.971.000 lei din care:   
- achizitie buldoexcavator  461.000 lei ; 
- implementarea proiectului “Modernizare drumuri comunale DC 142B" 4.000.000 lei;  
 - intretinere si reparatii drumuri 510.000 lei.     
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 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


