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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  29 mai  2020 
 

                            
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 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.06.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.52 din    
22.06.2020  conform 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) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Adresa Primăriei comunei Râciu nr. 3785/09.06.2016, înaintată Partidului România Unită, Organizaţia 
judeţeană Mureş, prin care aduce la cunoştinţă situația creată ca urmare a lipsei nemotivate de la 
mai mult de 3 ședințe ordinare și/sau extraordinare consecutive ale consiliului desfășurate pe durata 
a trei luni calendaristice şi solicită să se confirme propunerile pentru primul supleant înscris pe lista 
partidului,  
Luând în considerare: - prevederile Hotărârii Consiliului Local Râciu nr. 2/28.06.2016 privind validarea 
mandatelor consilierilor locali;  
În baza expunerii de motive, întocmită de Primarul comunei Râciu, în calitate de iniţiator al proiectului 
de hotărâre, înregistrată sub nr. 4000/19.06.2020. 
Referatul nr.4001/19.06.2020, întocmit de secretarul general al comunei Râciu, 
Raportul de avizare a COMISIEI JURIDICE SI DE DISCIPLINA, PROTECTIE MEDIU SI TURISM, 
Analizând HOTĂRÂREA nr.3 din 28.06.2016 privind constituirea Consiliului local al comunei RÂCIU, 
Ținând cont de prevederile:  
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 comunei Râciu, 



În temeiul art. 139 alin. (1), lit.i), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1.Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Florea Dorel, înainte 
de expirarea duratei normale a acestuia. 
Art.2. Locul ocupat de domnul Florea Dorel în cadrul consiliului Local al comunei Râciu se declară 
vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului România Unită. 
Art.3.Secretarul general al comunei Râciu va înainta Comisiei de validare a mandatelor de consilier 
din cadrul Consiliului Local al comunei Râciu, nominalizată prin HCL 2/2016, documentatia în vederea 
validării mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului România Unită-
Organizaţia judeţeană Mureş, în momentul în care se va face o propunere de pe lista de supleanţi. 
Art.4.Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanța de contencios administrativ, 
în termen de 5(cinci) zile de la adoptare sau, după caz, de la comunicare. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Râciu; 
 D-lui Florea Dorel, 
 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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REFERAT CONSTATATOR 

cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 

consilier local al domnului Florea Dorel 

I. Starea de fapt  

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. 
 
II. Procedura  

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.  

III. Reglementări legale aplicabile  

Nr. de înregistrare: 4001  din  19.06.2020              
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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 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”.  



IV. Propuneri  

Adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local Râciu prin care:  

1. 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.  

2. Se declară vacant locul de consilier Local din partea Partidului România Unită deținut de domnul Florea 

Dorel.  

Prezentul Referat constatator însoțit de adresa nr. 3785/2020 înaintată PRU privind încetarea 
mandatului de consilier Local înainte de termen, potrivit art.204, alin. 2, lit.d) lipsa nemotivată de la mai 
mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a 
trei luni calendaristice, înregistrată la registratura Consiliului Local Râciu vor sta la baza inițierii 
proiectului de hotărâre și ulterior adoptării hotărârii de către Consiliului Local Râciu. 

 

Secretar general, 
Dunca Ioan 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29 mai  2020 

                        

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 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.06.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 52 din    
22.06.2020  conform 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) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Expunerea de motive, întocmită de Primarul comunei Râciu, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre, înregistrată sub nr.4002 din  19.06.2020, 
Adresa secretarului general al comunei Râciu nr. 3785/09.06.2020, înaintată Partidului România 
Unită, Organizaţia judeţeană Mureş, prin care aduce la cunoştinţă lipsa nemotivată de la mai mult 
de 3 ședințe ordinare și/sau extraordinare consecutive ale consiliului la care consilierul local Florea 
Dorel nu a participat şi solicită să se confirme propunerile pentru primul supleant înscris pe lista 
partidului, propunere semnată de către preşedintele organizaţiei judeţene, 
Adresa nr. 17 din 11.06.2020  a Partidului România Unită -Organizaţia Judeteană Mureş, prin care 
susţine validarea în funcţia de consilier local pe doamna Velcherean Rodica, 

Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 30 iunie  2020 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. 
Raportul de specialitate nr. 4003  din data de 19.03.2020, întocmit de secretarul general al comunei 
Râciu, 
Raportul comisiei de validare  a mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016 în Consiliul Local 
al comunei Râciu. 
Ținând cont de prevederile: 
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.31, alin (2), (3) 
și (5), art.31¹ și art. 34 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 



precum și ale art. 597 alin.(2) lit.e)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare. 
În temeiul art. 139 alin. (1), lit.i), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă 
următoarea,  

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Consiliul Local al comunei Râciu, validează mandatul de consilier local al doamnei Velcherean 
Rodica, la propunerea Comisiei de Validare, care a examinat legalitatea şi figurează ca supleant pe 
lista Partidului România Unită. 
Art.2. Se ia act de depunerea jurământului de către doamna Velcherean Rodica, în faţa Consiliului 
Local al comunei Râciu. 
Art.3. Doamna Velcherean Rodica, va face parte din comisia juridică și de disciplină, protecție mediu 
și turism, care modifică şi completează HCL nr. 6 din 28 iunie 2016 privind organizarea Comisiilor 
de specialitate ale Consiliului local al comunei Râciu în mod corespunzător. 
Art.4. Prezenta hotărârea poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ 
în termen de 5 zile de la adoptare. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică doamnei consilier  Velcherean Rodica şi dlor consilieri din 
cadrul comisiei juridică și de disciplină, protecție mediu și turism, în vederea ducerii la îndeplinire a 
prevederilor acesteia. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi 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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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul 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 

 
 
 
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 

Nr. de înregistrare:        din 19.06.2020 
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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. 
 
Secretar general, 
Dunca Ioan 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
29.05.2020 

 
privind utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în cursul anului 2020 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 30.06.2020, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr.52 din 22.06.2020, conform 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) și art.196 alin. (1) lit.a) din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând: 
Expunerea de motive nr. 4004 din 19.06.2020 a  d-lui Vasu Ioan, primarul comunei Râciu, prin 
care propune utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în cursul anului 2020 
Avînd în vedere avizul: 
Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 
În baza prevederilor: 
Art. 58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
În baza art.129, alin (4), lit.a), art.139, alin.(1), art.196, alin. (1), lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți în sumă 145.500 lei 
pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în cursul anului 2020. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul 
comunei Râciu –Vasu Ioan. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 



 Primarului Comunei Râciu 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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Biroul financiar contabil şi resurse umane 
 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți pentru finanțarea cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare în cursul anului 2020 
 

Potrivit  prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr.276/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, “Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea 
exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat) si a transferurilor din bugetul de stat sau din 
alte bugete, precum si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar 
urmator si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:  
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat 
în urma aplicării prevederilor lit. a); 
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, 
după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar*). 
Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local Râciu, 
conform proiectului de hotărâre iniţiat de primar, prin care să se aprobe utilizarea excedentului 
bugetar al Comunei Râciu din anii precedenți, în sumă 145.500 lei, utilizată pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.  
  

 
Contabil, 

Rîcean Maria 
 
 
 
 

Nr. de înregistrare:  4005  din  19.06.2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 02.06.2020 

 
 
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 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.06.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.52 din    
22.06.2020  conform 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) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Analizând: 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu, judetul Mureş, nr.4006 / 19.06.2020, în calitate de 
iniţiator, calitate conferită de prevederile art.136 alin. (1)  din OU 57/2019 privind Codul 
administrativ. 
Referatul Biroului financiar contabil şi resurse umane nr.4007/19.06.2020, prin care se propune 
completarea inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu, ca urmare a 
achiziționării unui Buldoexcavator CUKUROVA 885, Număr unic de identificare: 
CMI885ALCHEC00221, An fabricaţie: 2020 cu următoarele 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. 
Hotărârea nr.17 din 27.02.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru 
investiţia „Achiziţie buldoexcavator în comuna Râciu, judetul Mures". 
Hotărârea nr.18 din 27.02.2019 privind implementarea proiectului „Achiziţie buldoexcavator în 
comuna Râciu, judetul Mures". 
Hotărârea nr.66 din 27.09.2019 privind solicitarea scrisorii de garanție de restituire a avansului în 

favoarea AFIR pentru proiectul “ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR ÎN COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ”, 

Dispoziția nr.2 din data de 09.01.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor având ca 
obiect Atribuirea Contractului de: 
1.Contract furnizare ”Achiziție buldoexcavator în comuna Râciu, județul Mureș”, cod CPV 43200000-
5 Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare si piese ale acestora (Rev.2); 51520000-3 Servicii 
de instalare de utilaje agricole si forestiere (Rev.2); 80500000-9 Servicii de formare (Rev.2) 
iniţiată pentru proiectul :  



ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR ÎN COMUNA RÂCIU, JUDEȚUL MUREȘ, proiect co-finanţat de Uniunea 
Europeană, prin FEADR, Sub-Măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locală”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 
Procesul verbal de predare-primire BULDOEXCAVATOR nr.3632.din 02.06.2020. 
HOTĂRÂREA nr. 6  din  28 februarie 2020 privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  
rezultatele  inventarierii la sfârşitul anului 2019 a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public 
şi privat al comunei Râciu;  
Având în vedere: 
HOTĂRÂREA 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; 
LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991(**republicată**)(*actualizată*) contabilităţii**); 
Dispoziţiile OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit. c), art.139 alin. (1), alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1) lit.a), 
corroborate cu art. 607, alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2008 privind 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. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Râciu prin 
Biroul financiar contabil și resurse umane. 
Art.3.Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 CRFIR Alba Iulia; 
 Biroul finaniar 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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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul 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 
 

 
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. 
 
 

 
Consilier superioar, 
Rîcean Maria 

 
 
 

 

Nr. de înregistrare: 4007  din  19.06.2020 
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2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  29 mai  2020 
 

                          
privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare“ al comunei Râciu, doamnei Dogar Dorina 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.06.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.52 din    
22.06.2020  conform 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) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Expunerea de motive, întocmită de Primarul comunei Râciu, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre, înregistrată sub nr.4008 / 19.06.2020. 
Prevederile art.4 alin. (1) din Hotarârea  nr.  19 din 28 mai 2009 privind aprobarea statutului comunei    
Râciu; 
Caracterizarea prezentată de către domnul Dunca  Ioan, secretarul general al comunei Râciu; 
Ținând cont de: 
Prevederile art. 129, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
Prevederile art. 7, alin. (2) din Noul Cod Civil;  
Prevederile art. 36, coroborat cu dispozițiile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  
Prevederile art. 120-121 din Constituția României, republicată;   
Legii nr.199/17.11.1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 5, art. 75, art. 84, art. 87, art. 88, art. 95, alin. (2), art . 96, art. 98, 
art. 129, art. 133, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 139, art. 140, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 198, 
alin. (1-2), art. 199, alin. (1-2), art. 240, alin. (1-2), art. 243, alin. (1), lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se conferă Titlului de „Cetățean de Onoare“ al comunei Râciu, doamnei Dogar Dorina, care s-a 
distins prin activitatea și munca depusă în domeniul sanitar. 



Art.2.Se aprobă acordarea suprafeței de 500 mp  teren situat în curtea blocului de locuințe. 
Art.3.Ceremonia de conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare“ al comunei Râciu, doamnei Dogar 
Dorina, va avea loc în cadrul unei recepții festive organizate la o dată ce se va stabili ulterior.  
Art.4. Primarul comunei Râciu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Doamnei Dogar Dorina, 
 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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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind conferirea Titlului de "Cetăţean de Onoare" al comunei Râciu, doamnei Dogar Dorina  
 

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, comuna Râciu intenționează să acorde titlul 
de cetăţean de onoare al comunei doamnei Dogar Dorina. 
Doamna Dogar Dorina a fost o personalitate marcantă a vieţii din comuna Râciu, care a adus o 
contribuţie remarcabilă la acordarea asistenței medicale locuitorilor comunei Râciu. 
Faţă de cele prezentate mai sus, Compartimentul secretariat,  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Râciu, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de 
CETĂŢEAN DE ONOARE  a comunei Râciu doamnei Dogar Dorina. 
 
 
Secretar general, 
Dunca Ioan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de înregistrare:  4009 din 19.06.2020 
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