ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU
2016-2020
Proces-verbal
Încheiat astăzi, 30.06.2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Râciu.
Şedinţa începe la ora 15,00.
Consiliul Local al Comunei Râciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei
Râciu nr.52 din 22.06.2020, 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
11.06.2020 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Râciu la sediul
primăriei.
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, COZOŞ IOAN-ANDREI,
EŞANU NECULAI, SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEȘAN SEBASTIAN şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN.
Este prezentă și dna Velcherean Rodica aflată pe listele PRU la alegerile din anul 2016 și care îi
va lua locul de consilier dlui Florea Dorel. Lipsește motivat dl consilier local VASU RAULFLORIN.
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 11.06.2020, 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 constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului Florea Dorel, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant
a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al comunei Râciu.
Inițiator- Primar Ioan Vasu
2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al
comunei Râciu al doamnei Velcherean Rodica primul supleant înscris pe lista de candidaţi al
Partidului România Unită şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate.InițiatorPrimar Ioan Vasu
3.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local din anii precedenți
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pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în cursul anului 2020.
Inițiator- Primar Ioan Vasu
4.Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei 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
5.Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al comunei Râciu,
doamnei Dogar Dorina.
Inițiator- Primar Ioan Vasu
6.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări,
interpelări).
Cine este pentru? 11 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Punctul nr.1. Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul
domnului secretar general.
Consiliul Local Râciu convocat în şedinţa de constituire din data de 28 iunie 2016, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare la data adoptării hotararii, a procedat la
validarea, în ordine alfabetică, prin votul deschis al consilierilor locali prezenți, a mandatelor
unui număr de 13 consilieri locali declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data
de 5 iunie 2016, la poziția 7 fiind validat mandatul domnului consilier Local Florea Dorel.
În data de 09.06.2020 a fost înregistrată la registratura Consiliului Local Râciu cu nr. 3785
solicitarea domnului secretar general privind încetarea mandatului de consilier Local înainte
de termen, înainte de termen, conform art. 204 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, în care se precizează că: încetarea mandatului de
consilier local și de consilier județean are loc în următoarele condiții:
a)…
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive
ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice.
Procedura prevede că:
În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a
lipsei nemotivate de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale
consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice a consilierului Local, consiliului îi
revine sarcina de a adopta în prima şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului
local, o hotărâre prin care constată situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului local
în cauză. Pentru a fi adoptată hotărârea de către consiliul Local, legea impune întocmirea unui
referat constatator semnat de primar şi de secretarul general al orasului.
Reglementări legale aplicabile
Art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ale art. 129 alin.
(1), art. 204 alin. (2) lit. d), art. 204 alin. (3), art. 204 alin. (6), art. 204 alin. (7), art. 204 alin.
(10), art. 204 alin. (20), art. 597 alin. (2) lit. e), art. 602 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al
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comunei Râciu.
- art. 204 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „calitatea de consilier
local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei
normale a mandatului, în următoarele cazuri: d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe
ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni
calendaristice.
- art. 204 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „data încetării de drept a
mandatului, în cazurile enumerate la alin. 2 lit. a, lit. c-f şi lit. l, este data apariţiei
evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz”;
- art. 204 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „în situaţiile prevăzute la
alin. 2 lit. a, lit. c-f şi lit. l, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local sau de
consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier judeţean se
realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea
primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales local,
adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului”;
- art. 204 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „consiliul local, respectiv
consiliul judeţean are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. 6 în termen de 30 de
zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar şi
de secretarul general al unităţii/subidiviziunii administrativ-teritoriale ori de preşedintele
consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului, după caz, cu privire la una dintre
situaţiile prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c-f şi lit. l. În termen de maximum 10 zile de la expirarea
termenului stabilit pentru consiliul local, respectiv pentru consiliul judeţean, constatarea
încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier judeţean
se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către
secretarul general al unităţii/subidiviziunii administrativ-teritoriale, în situaţia neadoptării
acestei hotărâri de către consiliul local sau consiliul judeţean, după caz”;
- art. 204 alin. 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „hotărârea consiliului are
la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c-f şi lit. l, un referat constatator, întocmit
în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general al
comunei, al oraşului sau al municipiului/subdiviziunii municipiului, respectiv de preşedintele
consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul este însoţit de acte
justificative”;
- art. 204 alin. 20 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „de la data încetării
mandatului, consilierul local sau consilierul judeţean respectiv: a.) nu mai poate fi luat în
calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele autorităţii deliberative din care
face parte; b.) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din
care face parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta; c.) nu mai
are dreptul la indemnizaţia lunară”.
În conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. 2 lit.d) şi ale art. 204 alin. 20 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local Râciu constată încetarea de drept, înainte
de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier Local al domnului Florea Dorel,
începând cu data de 30.06.2020.
Se declară vacant locul de consilier Local din partea Partidului România Unită deținut de
domnul Florea Dorel.
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Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ?
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? 11 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 11 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea
nr.40/2020.
Punctul nr.2. Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul
domnului secretar general.
Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Râciu nr. 40 din 30 iunie 2020, s-a constatat
încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Florea Dorel, înainte de
expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în
cadrul Consiliului Local al comunei Râciu
În consecinţă, este necesară validarea mandatului unui nou consilier local.
Partidul România Unită, a solicitat prin adresa nr.17 din 11.06.2020, înregistrată la instituţia
noastră cu nr.3845 din 11.06.2020, iniţierea procedurilor necesare pentru ocuparea locului
rămas vacant în Consiliul Local Râciu, ca urmare a expirării mandatului dlui consilier local
Florea Dorel, de către doamna Velcherean Rodica, legitimată cu cartea de identitate seria MS,
nr.845347, domiciliată în comuna Râciu, sat Râciu, str.Gheorghe Șincai, nr. 57, jud.Mureş,
deoarece doamna Velcherean Rodica a fost membru supleant pe listele PRU, la alegerile locale
din 5 iunie 2016.
De asemenea, având în vedere acest aspect, se impune şi modificarea componenţei comisiei
juridice și de disciplină, protecție mediu și turism, din care acesta făcea parte.
În acest sens, propunem înlocuirea acestuia cu doamna Velcherean Rodica, noul consilier local
ce urmează a fi validat de comisia stabilită prin Hotărârea nr. 1 din 28 iunie 2016 privind
alegerea Comisiei de validare.
Ţinând cont de prevederile ORDONANTEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,
În conformitate cu prevederile art.5, art.6 alin.(1,2,3) şi art.7 alin.(1) din Legea nr. 393 din 28
septembrie 2004, (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, şi LEGEA nr. 115 din 19 mai
2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţă
decizională în administraţia publică, şi cele ale Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, precum și ale art. 597 alin.(2)
lit.e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare susţinem
proiectul de hotărâre prezentat de Primarul comunei Râciu.
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ?
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? 11 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 11 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea
nr.41/2020.
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Punctul nr.3. Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul
domnului secretar general.
Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale:
“Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar, pe cele doua
sectiuni, se reporteaza în exercitiul financiar urmator şi se utilizează, în baza hotărârilor
autoritatilor deliberative, astfel:
a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele între veniturile şi
cheltuielile sectiunilor de functionare şi dezvoltare în anul curent;
c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare şi
dezvoltare, dupa caz, la sfârşitul exercitiului bugetar”.
Prin urmare, pentru administrarea în bune condiţii a fondurilor publice, considerăm necesară
utilizarea excedentului bugetar al Comunei Râciu în sumă de 145.500 lei, utilizată pentru
finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
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.42/2020.
Punctul nr.4.
Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă- Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului
secretar general.
Prin HG nr. 913 din 12.08.2009 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„Achiziţie buldoexcavator în comuna Râciu, judetul Mures"
finanțat prin prin Programul National de Dezvoltare Rurală, a fost întocmit procesul verbal de
predare –primire Buldoexcavator nr.3632/06.06.2020.
Menționez că proiectul de hotărâre se impune a fi supus spre aprobare având în vedere
această achiziție care modifică Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
RÂCIU, cu modificările și completările ulterioare prin introducerea poziţiei nr. 3 la secţiunea II –
Bunuri mobile, conform anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre după cum
urmează:
(1) LA SECŢIUNEA II: BUNURI IMOBILE, poziția nr. 3, cod de clasificare 2.1.20.1., Buldoexcavator
CUKUROVA 885, Număr unic de identificare: CMI885ALCHEC00221, An fabricaţie: 2020.
Accesorii: cupă excavare pentru lucrări grele 600 mm; cupă excavare pentru lucrări grele 800
mm;cupă de taluzare 1200 mm; lamă de zăpadă de 2800 mm, coloana nr. 6 „Valoarea de
inventar“ va fi de 365.056,30 lei.
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ?
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? 12 voturi.
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Împotrivă?
Abţineri?
Proiectul este aprobat de 12 din cei 12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.
43/2020.
Punctul nr.5.
Dl Chertes Ioan-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul domnului
primar.
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, prin care Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu
merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului.
Doamna Dogar Dorina este o personalitate recunoscută în plan local, remarcîndu-se printr-o
bogată activitate în domeniul acordării asistenței medicale. A absolvit Scoala Profesională
Sanitară, meseria moașă. Și-a desfășurat activitatea în perioada 1967-1975 la Casa de Nașteri
din localitatea Râciu, iar în perioada 1975-1999 a lucrat în cadrul Dispensarului din Râciu pe
post de moașă de teren.
Este o personalitate complexă, la care se adaugă trăsăturile morale care atestă că în
activitatea sa s-a simţit răspunzătoare nu numai profesional, ci şi în relaţiile cu oamenii, ceea
ce dă măsura angajamentului faţă de sine însuşi şi lumea în care trăieşte, conferindu-i şi o
autoritate morală care-i întregeşte identitatea.
Prin susţinuta sa activitate sanitară a avut o contribuţie majoră la menținerea sănătății
locuitorilor comunei Râciu.
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.44/2020.
6. 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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