ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU
2016-2020
Proces-verbal
Încheiat astăzi, 05.05.2020 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.42
din 28.04.2020, 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 05.05.2020 a fost
convocată şedinţa extraordinară 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 IOAN ANDREI 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 procesulverbal al sedinţei anterioare.
Acum, înainte de sedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul verbal al sedinţei Consiliului local din data
de 23.04.2020, 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 proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
Acest proiect de hotărâre nu a fost inscris pe ordinea de zi a dispoziției care a fost emisă în data de
28.04.2020, deoarece în data de 30.04.2020 am primit de la ANAF adresa 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.
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 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.
Inițiator- Primar Ioan Vasu
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2.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unei sponsorizări Organizației Salvați Copiii în vederea
sprijinirii Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.
Inițiator- Primar Ioan Vasu
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
Inițiator- Primar Ioan Vasu
4.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.
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al comunei Râciu se propune 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.
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 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 denumirii școlii în
Școala Profesională „Gheorghe Șincai“ Râciu. Această solicitare a fost aprobată 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 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 adresa 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 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 administrative se propune spre
aprobare Consiliului Local:
1.Schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai“ Râciu în Școala Profesională „Gheorghe
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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.
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.27/2020.
Punctul nr.2.Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului
secretar general.
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 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.
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ?
Dl consilier Vasu Raul-Florin-Nu sunt de acord ca o primărie mică cum este a noastră să facă astfel de
sponsorizări. Nu mi se pare corect. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu
Mureș este o unitate sanitară care aparține de Ministerul Sănătății și este normal ca acest institut să fie
finanțat de către stat, și să nu trăiască din mila altor instituții. Eu ca persoană fizică pot să fac o
sponsorizare, dar nu mi se pare corect ca primăria să sponsorizeze acest institute mai ales printr-o
organizație.
Dl consilier Belean Alin-Ciprian-Eu cred că este un gest de binefacere și trebuie să fim de acord cu acest
proiect. Dorim să știm că banii vor ajunge unde trebuie.
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? 10 voturi.
Împotrivă? 1 vot Vasu Raul-Florin
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 10 din cei 11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.28/2020.
Punctul nr.3.Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului
secretar general.
În cursul zilei de joi 30 aprilie, am primit Adresa ANAF nr.18693/30.04.2020 și Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.50/2020 prin care se aloca sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,
pentru comuna Râciu alocându-se suma de 40.000 lei.
Ca urmare bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 se va majora cu 40.000 lei sumă care se va
cheltui astfel: pentru capela din satul Ulieș se alocă 30.000 lei, iar cap.74.06.00 se majoreaza cu 10.000
lei, sumă destinată achitării unor facturi. Astfel că bugetul va avea următoarea structură:
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
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.29/2020.
4. 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
Chertes Ioan

Secretarul general al unității administrativ-teritoriale
DUNCA IOAN
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