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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 29.05.2020 cu ocazia şedinţei ordinare 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.47 din 21.05.2020, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul 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)) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.b) din OU 57/2019 privind Codul administrativ. 
Lucrările şedinţei sunt deschise  de către domnul Dunca Ioan, scretarul Consiliului Local. 
Doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 
29.05.2020 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. 
Vă informez că din totalul de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 12 
consilieri şi anume   BELEAN ALIN-CIPRIAN, BORDEIANU MARIANA-MINERVA,  BUNGĂRDEAN 
OCTAVIAN,  CHERTES IOAN, CONȚIU GHEORGHE, COZOŞ P. PETRU, COZOŞ IOAN-ANDREI, 
EŞANU NECULAI, SĂLĂGEAN IUONEL,  ULIEȘAN SEBASTIAN,  VASU RAUL-FLORIN şi  VINCOVICI 
IULIUS-AURELIAN.  Lipsește dl consilier local 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 05.05.2020, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate 
al Consiliului Local. Supun la vot  procesele verbale în forma prezentată.  
Cine este pentru?  12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi. 
Ordinea de zi este următoarea: 
1.Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare 
a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
3.Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor 
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profesionale individuale pentru secretarul general al comunei pentru activitatea defășurată în 
anul 2019. 

Inițiator- Primar Ioan Vasu 
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2020. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
5.Proiect de hotărâre privind stabilirea modului în care este suportat comisionul aferent plății 
online a impozitelor și taxelor locale utilizând cardul bancar în sistemul național electronic 
Ghișeu.ro. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției „Extindere  conductă gaze naturale presiune 
redusă  în localitatea  Râciu-str.Mierlei și str. Tineretului, jud.Mureș “ în parteneriat cu 
Operatorul local de distribuție DELGAZ Grid S.A. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
8.Proiect de hotărâre  pentru modificarea și completarea HCL nr. 37/2016 privind aprobarea 
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Mureș. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
9.Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și 
derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 
achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, aferente programului, pentru anul școlar 2020 – 2021. 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
10.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
 Dl Dunca Ioan-secretar general. 
Imobilul care face obiectul dezlipirii cu nr. cadastral 52029 în suprafață totală de 38900 mp, 
este situat în T 83, nr. topo 52029 are categoria de folosință pășune și aparține domeniului 
privat al comunei Râciu. 
Imobilul este amplasat în intravilanul localității Râciu, având următoarele vecinătăți: 
Spre N- DE, Spre E-DJ 173, Spre S-Cimitirul Ortodox, iar Spre V-Calea Ferată linie îngustă. 
Având la bază documentația cadastrală și referatul de admitere emis de către Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, imobilul  a fost dezmembrat în două loturi: 
a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 52759 cu suprafaţa măsurată de 14085 mp – 
categoria de folosinţă pășune, teren intravilan, proprietate privată a Comunei Râciu, nr. cad 
propus 52759. 
b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 52760 cu suprafaţa măsurată de 24815 mp– 
categoria de folosinţă pășune, teren intravilan, proprietate privată a Comunei Râciu, nr. cad 
propus 52760. 
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Pentru înscrierea în cartea funciară a operațiunii de modificare a imobilului, prin dezlipire în 
două loturi documentația cadastrală va fi însoțită de act autentic de dezmembrare, conform 
reglementărilor Codului Civil și a Legii nr. 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 
Legea 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare (**republicată**) reglementează 
înscrierea în cartea funciară a operațiunilor de alipire/dezlipire: 
ART. 25 
(1) Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să 
le alipească într-un imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, 
întocmite în condiţiile legii. 
 (2) Actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă 
autentică. 
Codul civil-Legea 287/2009- reglementează alipirire/dezlipirile la art.879- Modificarea 
imobilului înscris în cartea funciară: 
 (1) Imobilul înscris în cartea funciară se poate modifica prin alipiri, dacă mai multe imobile 
alăturate se unesc într-un singur imobil sau dacă se adaugă o parte dintr-un imobil la un alt 
imobil ori, după caz, se măreşte întinderea acestuia. 
 (2) De asemenea, imobilul înscris în cartea funciară se modifică şi prin dezlipiri, dacă se 
desparte o parte din imobil sau se micşorează întinderea acestuia. 
 (3) Alipirea sau dezlipirea unui imobil grevat cu sarcini nu se poate face decât cu 
consimţământul titularilor acelor sarcini. Refuzul titularilor sarcinilor nu trebuie să fie abuziv, 
el putând fi cenzurat de către instanţa judecătorească. 
(5) Operaţiunile de modificare a imobilului înscris în cartea funciară, prin alipiri sau dezlipiri, 
au caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate. 
Codul de procedură civilă-Legea 134/2010 definește înscrisul authentic:art.269-(1) Înscrisul 
autentic este înscrisul întocmit sau, după caz, primit şi autentificat de o autoritate publică, de 
notarul public sau de către o altă persoană învestită de stat cu autoritate publică, în forma şi 
condiţiile stabilite de lege. Autenticitatea înscrisului se referă la stabilirea identităţii părţilor, 
exprimarea consimţământului acestora cu privire la conţinut, semnătura acestora şi data 
înscrisului. 
(2) Este, de asemenea, autentic orice alt înscris emis de către o autoritate publică şi căruia 
legea îi conferă acest caracter. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl consilier Cozoș Ioan-Andrei. De ce trebuie efectuată această dezmembrare? 
Dl Primar Ioan Vasu: Pe imobilul cu număr cadastral 52759 cu suprafaţa măsurată de 14085 
mp –, teren intravilan, proprietate privată a Comunei Râciu, nr. cad propus 52759, este 
construită baza sportivă, de aceea trebuie efectuată dezmembrarea pentru a se putea 
evidenția construcția.  
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12  consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.30/2020. 
Punctul nr.2. Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 

http://www.ancpi.ro/files/Documente/Lege_7_2019.pdf
http://www.ancpi.ro/files/Documente/Lege_7_2019.pdf
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domnului secretar general. 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, constituită în data de 7 
aprilie 2008 în scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a 
exploatării în comun a reţelelor aferente acestui serviciu aflate în patrimoniul public al 
unităţilor administrativ – teritoriale, precum şi realizării unor proiecte de investiţii publice de 
interes zonal sau regional, numără în prezent 95 de membrii.   
La baza constituirii Asociaţiei stă interesul locuitorilor, de pe raza unităţilor administrativ-
teritoriale membre, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea 
investiţiilor aferente acestui serviciu.  
Asociaţia exercită, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, 
competenţele şi prerogativele, drepturile şi obligaţiile acestora în temeiul mandatului acordat. 
Comuna Tăureni din judeţul Mureș a solicitat aderarea la această Asociaţie. 
Potrivit art.13 din Statut, Asociaţia poate accepta noi membrii cu acordul asociaţilor şi cu 
încheierea unui Act adiţional la prezentul Statut.  
Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate 
prevederile prezentului statut și deleagă gestiunea Serviciului operatorului prin act adițional la 
contractul de delegare ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama unității 
administrativ-teritoriale respective. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12 din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.31/2020. 
Punctul nr.3. Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
Natura juridica a raportului de serviciu pentru functiile publice este reglementata de 
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare si de HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluarea 
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici reprezintă aprecierea 
obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea 
gradului şi a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă 
stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public pe parcursul unui 
an calendaristic şi urmăreşte:corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public şi 
cerinţele funcţiei publice, prin raportare la nivelul funcţiei publice deţinute;asigurarea unui 
sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale 
individuale; identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. 
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici are următoarele 
componente: a) evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale; b) 
evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă. Evaluarea performanţelor 
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profesionale individuale ale funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare 
întocmit de către persoana care coordonează activitatea respectivului funcţionar public şi se 
contrasemnează de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice sau, după caz, de către 
persoana care coordonează activitatea evaluatorului în condiţiile prezentei legi. În realizarea 
activităţilor specifice, evaluatorul şi contrasemnatarul au obligaţia asigurării respectării 
întocmai a normei generale de conduită profesională privind obiectivitatea în evaluare, 
precum şi a respectării regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese. 
Potrivit art. 621 alin. 1 din Codul Administrativ, „evaluarea performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere pentru activitatea desfăşurată 
până la 31 decembrie 2019 se face în anul 2020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Evaluarea secretarului unitatii administrativ- teritoriale se face in conformitate cu dispozitiile 
art. 62^¹  si urmatoarele, din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu 
modificarile si completarile ulterioare, de catre Primar, pe baza propunerii Consiliului Local. 
Astfel, potrivit prevederilor art. 62³, alin. 1 lit. e, din Legea 188/1999 privind statutul 
functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, are calitatea de evaluator:.....” 
primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, pentru secretarul general al unităţii 
administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, pe baza 
propunerii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;” Notarea obiectivelor individuale si 
a criteriilor de performanta se face potrivit art. 62 ind 10 din Legea 188/1999 privind statutul 
functionarilor publici , iar procedura evaluarii finale se realizeaza in etape. Calificativul final al 
evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează: a) între 1,00-2,00 - 
nesatisfăcător; b) între 2,01-3,50 - satisfăcător; c) între 3,5 -4,50 - bine; d) între 4,51-5,00 - 
foarte bine. 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2020 au fost desemnați doi consilieri să facă parte din 
comisia de evaluare a performanțelor profesionale, care au întocmit un raport, în funcție de 
acest raport se va propune calificativul. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl consilier Belean Alin-Ciprian- Având în vedere cele expuse către domnul secretar, 
consideram propunerea de acordare a calificativului FOARTE BINE pentru indeplinirea 
obiectivelor precum si pentru indeplinirea criteriilor de performanta profesionala individuala 
domnului Dunca Ioan, secretar general al unitatii administrativ-teritoriale comuna Râciu, 
pentru anul 2019. Evaluarea performantelor profesionale individuale se va efectua de catre 
primarul comunei Râciu, pe baza propunerii Consiliului Local. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  12 voturi,  
Împotrivă?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Abţineri?    
Proiectul este aprobat de  12 din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.32/2020. 
Punctul nr.4.  
Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa vă precizez câteva lucruri: 
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; 
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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, 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; 
Pentru faptul că la nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Râciu nu există nicio 
asociaţie  a crescătorilor de animale, considerăm că este in înteresul comunităţii ca paşunile 
existente la nivelul comunei să fie puse la dispoziţie în condiţiile legii crescătorilor de animale 
care solicită aceste păşuni. De aceea vom pune la dispoziţia acestora  păşunile proprietatea 
comunei Râciu care nu au fost concesionate de către  crescătorii de bovine şi ovine la licitaţiile 
organizate de către primăria comunei Râciu  după cum urmează: 
Păşuni pentru bovine 
Păşunea Hegmeni: 10,03 ha păşune bovine 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr. 
33/2020. 
Punctul nr.5. 
Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului 
secretar general. 
În conformitate cu prevederile art. I, (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 
1070/11.12.2013, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 
1.235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor 
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si impozitelor utilizand cardul bancar: „(1) Institutiile publice care desfasoara activitati de 
incasare a taxelor si impozitelor au obligatia sa se inregistreze in SNEP, pentru furnizarea 
informatiilor privind cuantumul obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat ale 
contribuabililor persoane fizice care utilizeaza mijloace electronice de plata sau alte mijloace 
de plata stabilite prin ordin comun emis de catre Ministerul pentru Societatea Informationala, 
Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si 
pentru asigurarea accesului la o solutie de plata electronica a acestora”. De asemenea, pentru 
încasarea taxelor şi impozitelor fiecare instituţie publică îşi va selecta furnizorul de servicii de 
acceptare de plăţi electronice conform legislaţiei în vigoare, la care va deschide un cont 
colector unic. Conform prevederilor legale comisionul aferent efectuării plăţii electronice 
perceput de furnizorul de servicii selectat poate fi suportat de către contribuabil, de instituţia 
publică sau în orice altă variantă aleasă de către instituţia publică la momentul înregistrării în 
SNEP, drept pentru care se impune stabilirea modalităţii în care va fi suportat acest comision. 
Prin Ordinul comun al ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale, al ministrului 
Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Finanţelor publice nr. 168/14/95/19.01.2011, art. 
2.2.3. se prevede: „2.2.3. La cererea de inregistrare in SNEP, institutiile publice beneficiare vor 
transmite operatorului SNEP urmatoarele documente: a) cerere privind inregistrarea in SNEP, 
conform modelului prevazut in anexa nr.3; b) copie a hotararii consiliului local prin care se 
stabileste modul in care este suportat comisionul bancar, cu respectarea prevederii art. 10 
alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.235/2010, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale; 
c) copie a contractului incheiat cu institutia de credit acceptatoare; d) adresa emisa de 
unitatea Trezoreriei Statului la care institutia publica isi are conturile deschise, din care sa 
rezulte denumirea exacta a unitatii Trezoreriei Statului si codul IBAN al contului colector al 
institutiei publice prin care aceasta isi va derula platile prin SNEP; e) in cazul in care cererea 
formulata potrivit modelului prevazut la anexa nr. 3 nu este semnata de ordonatorul de 
credite al institutiei publice, se va prezenta in copie imputernicirea persoanei semnatare de a 
reprezenta legal institutia. De asemenea in conformitate cu prevederile art. 2.2.4.: „2.2.4. In 
documentatiile de atribuire elaborate de institutiile publice in vederea selectarii institutiei de 
credit acceptatoare de plati electronice se vor avea in vedere urmatoarele cerinte minime si 
obligatorii: a) comisionul perceput de institutia de credit acceptatoare, aferent efectuarii platii 
electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat in documentatia 
de atribuire, nu va depasi 1 % din valoarea tranzactiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei in 
situatia in care prin aplicarea cotei de 1 % rezulta o suma mai mare de 30 de lei; b) comisionul 
platibil institutiei de credit acceptatoare de plati electronice pentru verificarea conformitatii 
transferului de date cu specificatiile standard ale SNEP se va percepe o singura data, la 
inregistrarea institutiei publice in SNEP,si nu va depasi echivalentul in lei a 300 euro, calculat 
la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua platii; c) singurul 
alt tip de comision ofertat si acceptat va fi, in afara celor specificate la lit. a) si b), cel aferent 
transferurilor efectuate de institutiile de credit acceptatoare de plati electronice, iar nivelul 
acestuia nu va depasi nivelul comisionului standard practicat de institutiile de credit pentru 
decontarea ordinelor de plata de mica si mare valoare in relatia cu alte institutii de credit; d) 
institutia de credit acceptatoare de plati electronice selectata efectueaza tranzactiile din SNEP 
utilizand standardul de securitate 3D-SECURE; e) plata comisioanelor suportate de institutia 
publica beneficiara se va efectua lunar, in baza documentelor justificative emise de institutia 
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de credit acceptatoare de plati electronice; f) la stabilirea termenelor de plata se au in vedere 
prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la 
rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata 
prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; g) institutiile de credit 
selectate in urma achizitiei au obligatia de a fi inregistrate in SNEP la momentul depunerii 
ofertei.” În conformitate cu prevederile art. I, , (5) din Hotărârea Guvernului României nr. 
1070/11.12.2013, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 
1.235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor 
si impozitelor utilizand cardul bancar: „5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 10. - (1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operatiunile de 
tranzactionare online cu cardul bancar, aferente incasarii taxelor si impozitelor prin 
intermediul SNEP, nu vor depasi tarifele maximale aprobate prin ordin comun emis de catre 
Ministerul pentru Societatea Informationala, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. (2) Comisionul aferent platii electronice cu 
cardul este suportat de catre: a) platitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata 
percepute de catre furnizorul sau de servicii de plata; b) beneficiarul platii, respectiv 
institutiile publice prevazute la art. 3, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata 
percepute de catre furnizorul sau de servicii selectat conform art. 8. alin. (2)." Având în vedere 
prevederile legale, precum şi necesitatea de a veni în sprijinul contribuabililor în vederea 
optimizării procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, vă rugăm să dispuneţi 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12 din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.34/2020. 
Punctul nr.6.Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului primar. 
Situatia juridica a terenurilor pe care urmeaza a se executa investitia se află in proprietatea 
publica  (str.Mierlei), respectiv privată (str.Tineretului) a Comunei Râciu si in administrarea 
Consiliului Local al Comunei Râciu conform Inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al comunei. 
Conducta de distribuție de gaze naturale de medie presiune va fi proiectata pentru un regim 
de presiune de lucru 0,5 bari. Conductele de gaz vor fi din polietilena de inalta densitate 
(PEHD) cu diametru Dn 63 mm, cu o lungime totala de 520 ml pentru strada Mierlei, respectiv 
160 ml pentru strada Tineretului.  
Pe strada Mierlei unde locuiesc romii din localitatea Râciu au fost executate lucrări de 
introducere a apei potabile, rețelei de canalizare și modernizarea drumului de acces. Pentru a 
asigura condiții de viață decente pentru locuitorii din acea zonă a localității se impune și 
realizarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale, considerând că în acest fel se 
vor reduce și infracțiunile la regimul silvic prin reducerea sustragerii unor cantități însemnate 
de lemne din pădurile din zonă. 
Pe strada Tineretului au fost aprobate loturi de teren pentru construirea de  locuințe pentru 
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tineri, existând pe strada respectivă mai multe unități locative care nu sunt racordate la 
rețeaua de gaze naturale. 
În acest sens se impune încheierea contractului  de cofinanțare între comuna Râciu și Delgaz 
Grid SA pentru aprobarea investiției „Extindere  conductă gaze naturale presiune redusă  în 
localitatea  Râciu-str. Mierlei și str. Tineretului, jud.Mureș“, valoarea estimată fiind de 
69.570,34 lei pentru strada Mierlei din care comuna Râciu va finanța această lucrare cu suma 
de 49.394,94 lei cu TVA inclus, iar valoarea estimată pentru strada Tineretului este de 
21.579,28 lei din care comuna Râciu va finanța această lucrare cu suma de 11.652,81  lei cu 
TVA inclus. 
Dl secretar general- Având în vedere prevederile art.113 alin.(2) și art.138 alin.(2) lit.d) din 
LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările și 
completările ulterioare, conform cărora: 
Art.113(2) Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute se realizează cu titlu obligatoriu pe 
toată durata existenţei obiectivului/sistemului de gaze naturale, atât cu ocazia realizării 
acestuia, cât şi cu ocazia retehnologizării unei capacităţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, 
lucrărilor de intervenţie, în caz de avarie, în baza legii, fără nicio altă formalitate prealabilă.  
Art.138 (2) Operatorul de distribuție a gazelor naturale are, în principal următoarele 
drepturi(…); 
d) să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele 
sistemului de distribuţie, precum şi pentru realizarea lucrărilor de execuţie, operare, 
întreţinere şi reparaţii, în condiţiile legii. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl consilier Cozoș Ioan-Andrei. Nu sunt de acord să facem acum această investiție. De ce 
trebuie să investim bani din bugetul primăriei pentru extinderea de rețelei de gaze naturale ? 
Nu cred că este acum cel mai bun moment. 
Dl primar- Trebuie să legăm cât mai mulți oameni la rețeaua de gaze. Problema este că DelGaz 
Grid nu este interesată  să creeze singură investiția  pe aceste străzi pentru că nu este 
rentabilă. Dar și în acele zone sunt oameni, chiar destui, așa că am găsit soluția aceasta. 
Primăria nu cheltuie bani pentru racordarea la rețeaua de gaze a acestor familii, cheltuielile se 
fac doar pentru extinderea rețelei de distribuție. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? 11  voturi.  
Împotrivă? 1 vot dl consilier Cozoș Ioan-Andrei. 
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.35 
/2020. 
Punctul nr.7. Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul doamnei Râcean Maria-consilier superior. 
Pandemia la nivel național are efecte și în plan economic de aceea  unele obiective din bugetul 
initial aprobat pe anul 2020 nu se vor putea realiza: Festivalul Vasile Contiu, evenimentele  
ocazionate de aducerea în tara a urnei cu pamant a iluminatului Gheorghe Sincai. Ca urmare 
sumele prevazute initial pentru aceste evenimente vor fi redistribuite, astfel că se va face 
prelungirea retelei de  iluminat pentru care am alocat suma de 146.000 lei. In rest bugetul 
rămâne același, doar că suferă modificări în cadrul capitolelor. 
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Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl consilier Cozoș Ioan Andrei-Este o investiție mare. De ce nu se accesează un proiect pentru 
această extindere. Nu sunt de acord cu acesată investiție.  
Dl primar- Anexa 5 a ordinului ANRE nr.180 / 2015, ce permitea si extinderea de către un 
utilizator sau mai mulți utilizatori casnici, în conditiile în care investiția nu era justificata din 
punct de vedere economic pentru operatorul de distribuție și nici autoritațile locale nu aveau 
capacitatea de a cofinanța o rețea in zona solicitată, a fost inlocuită integral, fără a mai da 
posibilitatea utilizatorilor casnici (alimentare cu energie electrica locuinte) de a realiza 
extinderile de rețea. 
Extinderile de rețea conform Anexei 5 a ordinului ANRE nr. 180 / 2015, se realizau în mare 
parte prin investiții suportate exclusiv de către consumatorii casnici. 
Prin urmare, eventualele extinderi de rețele vor putea fi realizate de către autoritătile locale 
împreună cu operatorul de distribuție, de către dezvoltatorii imobiliari. Terenul pe care sunt 
construite acele acse sunt în intravilanul comunei, astfel că trebuie să asigurăm utilitățile 
acrestor gospodării. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă? 1 vot consilier Cozoș Ioan-Andrei. 
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 11  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.36/2020. 
Punctul nr.8. Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
Toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Mureş s-au asociat în scopul implementării 
proiectului de investiţii „Sistem de Management Integrat  al Deşeurilor Solide din judeţul 
Mureş” (SMIDS), finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR).  
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare se  realizează de către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Ecolect Mureş” (ADI), pe cele 7 zone  stabilite prin Proiect, pe baza 
mandatelor speciale date în acest sens de către membrii asociaţi. 
Datorită modificărilor intervenite la Legea  nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Legea nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 
privind Fondul de mediu, precum necesitatea corelării  activităţilor specifice serviciului de 
salubrizare în județul Mureș cu modificările legislative, se impune modificarea și completarea 
Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș. 
Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş stabileşte 
principiile şi condiţiile de funcţionare ale  sistemului de gestionare a deşeurilor, ţinând seama 
de prevederile proiectului SMIDS Mureş cu privire la colectarea, transportul, tratarea, 
reciclarea, valorificarea şi/sau depozitarea deşeurilor municipale, în condiţii de protecţie a 
mediului şi a sănătăţii populaţiei. 
Pentru armonizarea reglementării la nivelul întregului judeţ, prin proiectul de act administrativ 
anexat prezentei, se propune şi acordarea unui mandat special reprezentantului autorităţii, ca 
să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a 
Localităților din Județul Mureș ce urmează a fi aprobat. 

https://energie-electrica.info/2017/01/27/operatorii-de-distributie-si-au-schimbat-numele/
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Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.37/2020. 
Punctul nr.9. Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar general. 
Conform prevederilor O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul 
pentru școli al Uniunii Europene, autoritățile competente naționale pentru aplicarea 
Programului pentru școli al României sunt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății, iar la nivel local sunt consiliile județene 
și sau consiliile locale, care își asumă organizarea și derularea procedurilor de atribuire a 
contractelor pentru achiziția produselor aferente programului.  
Potrivit legislației menționate, consiliile județene sunt obligate să colaboreze cu consiliile 
locale și să își distribuie unele responsabilități şi înainte de demararea programului. Prin 
adresa nr. 12911/20.05.2020, Consiliul Judeţean Mureș solicită unităţilor administrativ 
teritoriale din judeţ adoptarea unor hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilităţii 
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 
achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, adresă la care 
UAT- urile din judeţ trebuie să transmită hotărâri privind neasumarea responsabilităţii 
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 
achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României;  
H.G. nr. 640/2017 creează cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru școli al României 
în perioada 2017-2023 în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare 
(UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii 
pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi ale 
Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din  
partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de 
învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care 
cuprinde şi distribuţia de produse de panificaţie. În conformitate cu prevederile art. 18 alin. 3 
lit. a) al H.G nr. 640/2017, Consiliul Județean decide anual asupra listei produselor ce vor fi 
distribuite în anul școlar următor, precum și a măsurilor educative care vor fi implementate, 
după ce acestea sunt prezentate și avizate, în prealabil, de către Comisia pentru punerea în 
aplicare a Programului pentru școli al României, prin consultarea acesteia.  
Luând în considerare faptul că pe parcursul anilor și până în prezent Consiliul Județean Mureș 
s-a ocupat de organizarea și derularea acestor proceduri de atribuire a contractelor pentru 
achiziția produselor și a contractelor de prestare a serviciilor, propun aprobarea neasumării 
responsabilității Comunei Râciu pentru organizarea și derularea acestor proceduri. 
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Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.38/2020. 
10. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl secretar general-Speram ca ședința din luna iunie să o putem organiza în sala de ședințe. 
 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
 
   
Preşedinte de şedinţă                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
Chertes Ioan                                                                             DUNCA IOAN   
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