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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 11.06.2020 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.50 din 04.06.2020, 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 general al Consiliului 
Local. 
Doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 11.06.2020 
a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Râciu la sediul instituției. 
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 P PETRU, EŞANU NECULAI, SĂLĂGEAN 
IUONEL,  ULIEȘAN SEBASTIAN  şi  VINCOVICI IULIUS-AURELIAN.  Lipsesc dni consilieri locali 
COZOŞ IOAN-ANDREI și  FLOREA DOREL. Fac precizarea că dl consilier VASU RAUL-FLORIN care 
este mobilizat la pat participă la această ședință în format de videoconferință, pe o platformă 
on-line, în baza unei înscrieri prealabile, prin intermediul căreia acesta s-a conectat la această 
platformă, toate celelalte proceduri s-au desfășurat la fel; adică, la fiecare punct de pe ordinea 
de zi acesta și-a exprimat opțiunea: vot pentru, atât în comisii cât și la votul proiectului de 
hotărâre. 
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 29.04.2020, 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?  
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 modificarea pozițiilor nr.249 și 250 din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local nr.24/2008 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Râciu, cu modificările și completările ulterioare 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
2.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Cine este pentru?   11 voturi 
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Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. Dl președinte Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar general. 
Necesitatea Modernizarii, renovării şi dotarii Casei de cultură "Vasile Conţiu" din localitatea 
Râciu, a rezultat din faptul că localitatea se află într-o continuă dezvoltare, iar acest spaţiu 
central trebuia bine pus în valoare şi protejat de factorii poluanţi, el trebuind să capteze atenţia, 
să fie o zonă plăcută de recreere şi odihnă, şi un spaţiu unde să se poată desfăşura spectacole, 
expoziţii, diverse evenimente.  
Prin HG nr. 913 din 12.08.2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, a fost aprobat inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Râciu. 
În urma realizării proiectului, finanțat prin Programul de  investiţii în infrastructură socială în 
zone rurale (educaţie, sănătate, cultură, sport) (2018-2020) Modernizarea, renovarea şi dotarea 
Casei de cultură "Vasile Conţiu" din localitatea Râciu, a fost întocmit procesul verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor nr. 1964/11.03.2020. Menționez că proiectul de hotărâre se impune a fi 
supus spre aprobare având în vedere că termenul pentru depunerea ultimei tranșe este de 
15.06.2020, cu 90 de zile înainte de data la care încetează contractul de finanțare, respective 
15.09.2020. Se Solicită astfel modificarea pozițiilor nr.249 și 250 după cum urmează: 
(1) LA SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE, poziția nr. 249, cod de clasificare 1.6.2., Casa de cultură 
“Vasile Conțiu”, coloana nr. 6 „Valoarea de inventar“ va fi de 1.403.337,32 lei. 
(2) LA SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE, poziția nr. 250, cod de clasificare 1.6.3.2., „Imprejmuire 
aferentă clădirii Casei de Cultură“, coloana nr. 6 „Valoarea de inventar“ va fi de 68.770,23 lei. 
Dacă mai doreşte cineva să facă propuneri ? 
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.39/2020. 
2.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
Vă mulţumim. 
 
   
Preşedinte de şedinţă                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
Chertes Ioan                                                                             DUNCA IOAN   
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