
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
29.10.2020 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada noiembrie 2020-
ianuarie 2021 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de  04.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 108 din 29.10.2020, 
conform 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) 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 nr.6364    din  29.10.2020; 
Ordinul 414 din 27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Râciu; 
HOTĂRÂREA nr. 70  din 31 octombrie 2019 privind revizuirea  Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului local al comunei Râciu. 
Propunerile consilierilor locali, 
Ținând cont de art.123, alin.(1),  alin.(4), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) 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 desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Râciu, pentru o perioadă de 3 luni (noiembrie 
2020-ianuarie  2021), dl/dna consilier COZOȘ PETRU. 
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local Râciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 2016 și revizuit prin Hotărârea nr. 
70/2019. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Local şi 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 

BELEAN ALIN-CIPRIAN                                         Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                             Dunca Ioan                   
 ………………………….....                                                              ………………………. 

http://www.comunariciu.ro/
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada noiembrie 
2020-ianuarie 2021 
 
În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin.(4), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ. 
Ţinând cont de Regulamentul de Organizare şi  funcţionare al Consiliului Local al comunei Râciu 
H.C.L Nr.7/2016, modificat și completat prin HOTĂRÂREA nr. 70  din 31 octombrie 2019 unde la 
Cap.II, secţiunea I, art.9 este stabilită: “Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi 
mai mare de 3 luni, perioadă în care acesta nu-şi pierde calitatea de consilier”.  
Luând în considerare mandatul consiliului local constituit conform Ordinului Prefectului nr. 
414/27.10.2020,  consideram legala si oportuna adoptarea unui proiect de hotarare privind 
alegerea unui presedinte de sedinta pentru un mandat de  3 luni,  înaintăm spre aprobare 
Consiliului Local Râciu prezentul proiect de hotărâre.  
 
 
 
 
Secretar general, 
Dunca Ioan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
29.10.2020 

 
 

privind validarea mandatului  de consilier local al dlui Baciu Gheorghe, din partea P.N.L. în cadrul 
Consiliului local al comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de  04.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 108 din 
29.10.2020, conform 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) 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: 
Încheierea civilă nr. 5996 a Judecătoriei Tg.Mureș, Secția Civilă, pronunțată în Ședința camerei de 
consiliu la data de 16.10.2020 prin care s-a admis cererea formulată de petentul BIROUL ELECTORAL 
DE CIRCUMSCRIPȚIE nr. 77 Râciu prin care s-a invalidat mandatul de consilier local obținut de 
candidatul Belean Alin-Ciprian, propus de Partidul Național Liberal, și validarea mandatelor de 
consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Râciu, jud. Mureș atribuite, în urma alegerilor 
pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020. 
Adresa nr. 1241/10.10.2020 prin care P.N.L. Mureș ne transmite că următorul pe lista supleanţilor 
P.N.L. la alegerile locale din 27 septembrie 2020 este domnul Baciu Gheorghe, acesta având și calitatea 
de membru al P.N.L. Râciu; 
Adresa nr. 6242/26.10.2020 conținând documentele doveditoare privind condițiile cumulative pentru 
validarea mandatului supleant transmise Judecătoriei Tg.Mureș; 
Dosarul nr. 11657/320/2020 constituit de către Judecătoria Tg.Mureș  având ca obiect validare mandat 
consilier SUPLEANT 
Încheierea Civilă nr.  6449/2020  din 29.10.2020 a Judecătoriei Tg.Mureș prin care se validează 
mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al com. RÂCIU, jud. Mureș atribuit, în urma 
alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020, domnului Baciu 
Gheorghe - propus de PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL. 
Reținând prevederile art. 119 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  
Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 



Art.1. Se validează mandatul de consilier local al dlui Baciu Gheorghe, din partea P.N.L. în cadrul 
Consiliului local al comunei Râciu, ca urmare a  invalidării mandatului de consilier local obținut de 
candidatul Belean Alin-Ciprian, propus de Partidul Național Liberal. 
Art.2. Se ia act de depunerea jurământului de către dl Baciu Gheorghe în faţa Consiliului Local al 
comunei Râciu. 
Art.3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează secretarul general al comunei Râciu.  
Art.4.Prezenta hotărâre de validare a mandatului poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de 
contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, 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; 
 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,                                                                                       Contrasemnează                                                                                    
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                            Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                                       Dunca Ioan                      

                                                                                                                ……………………….    
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 Primar 
Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind validarea mandatului  de consilier local al dlui Baciu Gheorghe, din 
partea P.N.L. în cadrul Consiliului local al comunei Râciu 

 

Informaţii de bază 

Consiliul Local al comunei Râciu a fost constituit conform Ordinului Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind 
constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Râciu;  
Ținând cont de  prevederile art. 122 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
Având în vedere Încheierea Civilă nr. 5996/16.10.2020 emisă de Judecătoria Tg.Mureș, Secția civilă, în 
Dosarul 10638/320/2020 prin care se invalidează mandatul de consilier local obținut de candidatul Belean 
Alin-Ciprian, propus de Partidul Național Liberal, care a fost ales primar al comunei Raciu. 
În conformitate cu prevederile art.119 coroborat cu art.114 alin.(2) lit.a-d) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, am transmis la Judecatoria Tg.Mures documentele prin 
care se atestă îndeplinirea condițiilor de validare  de către consilierul local supleant aflat pe lista Partidului 
Național Liberal la alegerile desfășurate în data de 27 septembrie 2020 pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale. 
In urma alegerilor desfășurate la nivelul comunei Râciu,  primul supleant aflat pe lista PNL este domnul 
Baciu Gheorghe, care îl înlocuiește astfel pe candidatul Belean Alin-Ciprian propus de PNL a cărui mandat 
a fost invalidat. 
Instanta a admis cererea de chemare în judecată formulată de petentul, Secretarul General al comunei 
RÂCIU si în consecintă a validat mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al com. RÂCIU, jud. 
Mures atribuit, în urma alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din data de 27.09.2020, 
domnului Baciu Gheorghe - propus de PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL prin Încheierea Civilă nr. 6449/2020 
din data de 29 octombrie 2020. 
După validare acesta va depune juramantul. 

 

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit.a) din OU 57/2019 privind Codul administrativ, 
considerăm că se poate promova: 
Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului  de consilier local al dlui Baciu Gheorghe, din partea 
P.N.L. în cadrul Consiliului local al comunei Râciu. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
 

 

 

Nr. de înregistrare: 6367  din   29.10.2020 

http://www.comunariciu.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
29.10.2020 

 

 

privind alegerea Comisiei de validare și de numărare a voturilor 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta extraordinara din data de  04.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 108 din 29.10.2020, 
conform 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) 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: 
Propunerile consilierilor locali privind desemnarea reprezentanților în Comisia de validare și de numărare a voturilor; 
Ordinul Prefectului județul Mureș nr. 414/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Ținând cont de  prevederile art. 127 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se alege Comisia de validare în vederea întocmirii procesului – verbal privind rezultatul alegerii viceprimarului 
comunei Râciu, care va funcționa pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local, în următoarea componenţă:  
1.Domnul VINCOVICI IULIUS-AURELIAN- PREŞEDINTE 
2.Domnul FLOREA CRINIȘOR-FLORIN- SECRETAR 
3.Domnul VASU RAUL-FLORIN- Membru  
4.Domnul COZOȘ PETRU- Membru  
5.Domnul SALA PAVEL-MARIAN- Membru 
Art.2.Comisia constituită la art.1  va exercita și atribuții cu privire la numărarea voturilor atunci când situația o va 
impune. 
Art.3. Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi.  
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei Râciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Membrilor comisiei de validare; 
 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 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                         Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                             Dunca Ioan                   
 ………………………….....                                                              ………………………. 
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Primar 

Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind alegerea Comisiei de validare și de numărare a voturilor 

 

Informaţii de bază 

Consiliul Local al comunei Râciu a fost constituit conform Ordinului Prefectului nr. 
341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Râciu;  
Ținând cont de  prevederile art. 127 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  
Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate din consilieri locali, 
pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie 
sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acestora se 
stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin 
hotărâre. 
Comisia de analiză şi verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul 
stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul 
cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus 
analizei sau verificării. 
Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii 
mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. 
Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se 
stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice. 

  

Propunerea spre 

aprobare 

Stimaţi consilieri,  

În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit.a) din OU 57/2019 privind Codul 
administrativ, considerăm că se poate promova: 
Proiectul de hotărâre privind Comisiei de validare și de numărare a voturilor 

  

Semnătura 

reprezentantului legal 

 

 

 

 

Nr. de înregistrare: 6368  din   29.10.2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
29.10.2020 

 
 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta extraordinara din data de  04.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
108 din 29.10.2020, conform 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) 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: 
Proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Încheierea civilă nr. 5996 a Judecătoriei Tg.Mureș, Secția Civilă, pronunțată în Ședința camerei 
de consiliu la data de 16.10.2020 prin care s-a admis cererea formulată de petentul BIROUL 
ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE nr. 77 Râciu prin care s-a invalidat mandatul de consilier local 
obținut de candidatul Belean Alin-Ciprian, propus de Partidul Național Liberal, și validarea 
mandatelor de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Râciu, jud. Mureș atribuite, în 
urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020. 
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local 
al comunei Râciu; 
Propunerile liderilor de grup ai PNL PMP, PSD, AUR și POL privind organizarea comisiilor de 
specialitate pe principalele domenii de activitate social-economică; 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al 
comunei RÂciu, aprobat prin Hotărârea nr. 70/31.10.2019, precum și a prevederilorart.124-126, 
129, 134 alin.(4) 139 și 196 alin. (1) 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 organizarea următoarelor comisii de specialitate ale Consiliului local al comunei 

Râciu:  

I.Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism: 

II.Comisia  pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii, tineret si sport 



III.  Comisia juridica si de disciplina, protectie mediu si turism 

Art. 2. Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Râciu vor avea următoarea 
componență: 
(1). Comisia I- Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea 
teritoriului si urbanism. 
1.VINCOVICI IULIUS-AURELIAN – consilier local, ales pe listele PNL-PREŞEDINTE 
2. VASU RAUL-FLORIN- consilier local, ales pe listele PNL-SECRETAR 
3.ZĂHAN VIOREL-FLORIN-consilier local, ales pe listele PNL-MEMBRU 
4.COZOȘ IOAN ANDREI- consilier local, ales pe listele PSD -MEMBRU 
5.CHERTES IOAN-consilier local, ales pe listele PMP- MEMBRU                                            

(2). Comisia II- Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 
munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport. 
1.CURTICĂPEAN RĂZVAN-CONDRATE- consilier local, ales pe listele PNL- PREŞEDINTE 
2.SALA PAVEL-MARIAN- consilier local, ales pe listele POL-SECRETAR 
3.COZOȘ PETRU- consilier local, ales pe listele PNL-MEMBRU 
4.VINCOVICI IULIUS-AURELIAN- consilier local, ales pe listele PNL- MEMBRU 
5.AȘTELEAN TOADER-VASILE- consilier local, ales pe listele PMP- MEMBRU                                                

(3). Comisia III- Comisia juridica si de disciplina, protectie mediu si turism. 
1.COZOŞ PETRU- consilier local, ales pe listele PNL- PREŞEDINTE 
2.FLOREA CRINIȘOR-FLORIN consilier local, ales pe listele AUR- -SECRETAR 
3.BACIU GHEORGHE- consilier local, ales pe listele PNL- MEMBRU 
4.FLOREA DOREL- consilier local, ales pe listele PNL-MEMBRU 
5.BAD MARIUS-FLORIN- consilier local, ales pe listele PMP-MEMBRU 

Art.3.Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Râciu. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 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,                                                                                       Contrasemnează                                                                                    
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                            Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                                       Dunca Ioan                      

                                                                                                                ……………………….    
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 Primar 
Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Râciu 

 

Informaţii de bază 

Consiliul Local al comunei Râciu a fost constituit conform Ordinului Prefectului nr. 
341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei 
Râciu;  
Ținând cont de  prevederile art. 124-126 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,  
După constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele 
domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului local. 
    (2)  Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 
    (3)  Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de 
specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, 
numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de 
stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, 
precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, 
cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor 
unei comisii este întotdeauna impar. 
    (4)  Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor 
independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu 
respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. 
    (5)  Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar 
a consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, 
opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară 
activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte 

din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază. 
Atribuţiile comisiilor de specialitate 
(1)  Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: 
 a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate; 
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 b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe 
care le prezintă consiliului local; 
c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare 
a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au 
legătură cu activitatea lor. 
 (2)  Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. 
Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor 
locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar. 
(2)  Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale: 
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de 
specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu 
celelalte comisii; 
b) convoacă şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliului local şi informează secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale cu privire la data şi locul şedinţei; 
c) conduce şedinţele comisiei; 
d) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie; 
e) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar; 
f) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, 
de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local; 
g) comunică secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în 
termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-
verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate. 

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit.a) din OU 57/2019 privind 
Codul administrativ, considerăm că se poate promova: 
Proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

al comunei Râciu. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
29.10.2020 

 
privind alegerea viceprimarului comunei Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta extaordinara din data de  04.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 108 
din 29.10.2020, 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: 
Încheierea civilă nr. 5996 a Judecătoriei Tg.Mureș, Secția Civilă, pronunțată în Ședința camerei de 
consiliu la data de 16.10.2020 prin care s-a admis cererea formulată de petentul BIROUL ELECTORAL 
DE CIRCUMSCRIPȚIE nr. 77 Râciu prin care s-a invalidat mandatul de consilier local obținut de 
candidatul Belean Alin-Ciprian, propus de Partidul Național Liberal, și validarea mandatelor de 
consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Râciu, jud. Mureș atribuite, în urma alegerilor 
pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020. 
Ordinul Prefectului județul Mureș nr. 414/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a 
Consiliului Local al comunei Râciu; 
Având în vedere rezultatele votului secret înregistrat pentru funcția de viceprimar al comunei Râciu; 
Ordonanta de Urgenta nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și 
de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale; 
În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) lit.b), art. 152 alin. (2) și ale art. 163 alin. (1) și alin. 
(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  
În baza prevederilor art. 137 alin. (1), art. 5 pct. 31 (cc), și art. 196 alin. (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 

Art.1.Se alege în funcţia de viceprimar al comunei Râciu, dl Curticăpean Răzvan-Condrate consilier 
local din partea PNL, prin vot secret, cu nr. de 12 voturi.  
Art.2.Atribuţiile funcției de primar al comunei Râciu vor fi exercitate de drept de viceprimarul ales 
conform art. 1, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei.  
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează primarul comunei Râciu și 
viceprimarul. 



Art.4.Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 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,                                                                                       Contrasemnează                                                                                    
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                            Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                                       Dunca Ioan                      

                                                                                                                ……………………….    
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 Primar 
Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Râciu 

 

Informaţii de bază 

Consiliul Local al comunei Râciu a fost constituit conform Ordinului Prefectului nr. 
341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei 
Râciu;  
Ținând cont de  prevederile art. 152 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,  
Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor 
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 
Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se 
realizează prin hotărâre a consiliului local. 
Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul 
de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi 
revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului. 

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit.a) din OU 57/2019 privind 
Codul administrativ, considerăm că se poate promova: 
Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Râciu. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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