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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
14.09.2020 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Râciu, pentru luna septembrie 2020 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  22.09.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 82 din 16.09.          
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. 5582  din  16.09.2020; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Râciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea 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 septembrie  2020, pe  
dl/dna consilier Vincovici Iulius-Aurelian. 
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 

IOAN VASU                                                    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 luna septembrie 2020 
 
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, 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 faptul că mandatul dnei consilier Velcherea Rodica  s-a încheat,  consideram 
legala si oportuna adoptarea unui proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta 
pentru un alt mandat,  înaintăm spre aprobare Consiliului Local Râciu prezentul proiect de 
hotărâre.  
 
 
 
 
Secretar general, 
Dunca Ioan 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  14   septembrie 2020 

 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020  
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 22.09.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.82 din  16.09.2020, 
conform 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.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative;  
Analizând:  
Expunerea de motive nr.5584 din 16.09.2020 a Primarului comunei Râciu, prin care propune  modificarea 
bugetului local; 
Având în vedere:  
HG  nr.758 din 2020 prin care se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale din judetul Mureș, 
reprezentand  sume  defalcate din TVA, pentru bugetelor locale pentru anul bugetar 2020, pentru comuna 
Râciu se aloca suma de 335.000 lei.  
HCL Râciu, nr. 2 din 28 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi 
a  angajamentelor legale pe anul 2020.  
Ținând cont de:  
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,  
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare. 
Ordonanța de urgență nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 
Ordonanța de urgență nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; 
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 554 din 16 iulie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie 
la dispoziţia Guvernului,  prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale  
afectate de calamităţile naturale; 
Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
Art. 8 lit. a), art.19 alin. (1), lit. "a", art.20 alin. (1), lit. "a", art.26, art.39 alin. (3), (4), (5), (6) şi (8), art.45, art.46 
din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
Art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.a) din OU 57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul prevederilor art 139 alin (3), lit.a) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adoptă următoarea,  
 

 
HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2020, după cum urmează: 



VENITURI TOTALE  13.441.000 lei din care: -  sectiunea functionare 5.498.000 lei                                                                   
-  sectiunea dezvoltare   7.943.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE  13.441.000 lei din care: -  sectiunea functionare 5.498.000 lei                                                                                 
-  sectiunea dezvoltare  7.943.000 lei   
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 0 lei din care:       -  sectiunea functionare 0  lei                                                                                                     
                                                                                -  sectiunea dezvoltare  0 lei   
 
Sinteza bugetului local pe anul 2020 pe capitole se prezintă astfel: 

 

VENITURI TOTAL  COD 13.106.000 +335.000 13.441.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.  8.000  8.000 

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 756.000  756.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 692.000  692.000 

Sume repartizate din fondul la dispozitia cj 04.05 914.000  914.000 

Impozit pe clădiri 07.0100 274.000  274.000 

Impozit pe teren 07.02.00 482.000  482.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 16.000  16.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 525.000  525.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000  16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.536.000 335.000 1.871.000 
Taxă mijloace transport 16.02.02 264.000  264.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 280.000  280.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 100.000  100.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 60.000  60.000 

Planuru si regulamente de urbanism 42.05.00 80.000  80.000 

Subventi de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.20.00 950.000  950.000 

Subventii primite din fondul de interventie 42.28.00 50.000  50.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00 30.000  30.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 4.000.000  4.000.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 80.000  80.000 

Programe FADR 48.04.01 1.493.000  1.493.000 

Programe FADR 48.04.02 500.000  500.000 

 

CHELTUIELI TOTAL COD 13.106.000 +335.000 13.441.000 

Autorităţi publice  51.02 2.385.000 -8.000 2.377.000 

Alte servicii publice generale  54.02 1.074.000 +50.000 1.124.000 

Invăţământ  65.02 1.262.000 +32.000 1.294.000 

Cultură  67.02 518.000  518.000 

Asistenţă socială 68.02 525.000  525.000 
Servicii de dezvoltare publică  70.02 1.059.000 +231.000 1.290.000 

Protecţia mediului 74.02 1.258.000 +30.000 1.288.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 5.021.000  5.021.000 
      

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul financiar 
contabil şi resurse umane. 
Art.3. 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; 
 Trezoreriei Tg. 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. 
                                                                                              Contrasemnează                                                                                                                    
PRIMAR,                                                          Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
Ioan Vasu                                                                                              Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                    ……………………    
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Biroul financiar contabil şi resurse umane 
 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

 

Bugetul de venituri si cheltuieli este previziunea veniturilor si a cheltuielilor. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu pentru anul 2020, s-a intocmit   pe baza situaţiei financiare 
înregistrate  în perioada anterioară precum  si a obiectivelor propuse a se realiza in anul 2020.  
Pe parcursul anului, in timpul executiei bugetare pot aparea modificari in bugetul de venituri si cheltuieli al 
unei institutii publice, aceasta situatie ducand la rectificarea bugetului in masura posibilitatilor existente,  
Avand in vedere art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, potrivit caruia "pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot 
aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite." 
HG  nr.758 din 2020 prin care se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale din judetul Mureș, 
reprezentand  sume  defalcate din TVA, pentru bugetelor locale pentru anul bugetar 2020, pentru comuna 
Râciu se aloca suma de 335.000 lei.  
Fata de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2020 conform tabelului anexat. 
 
VENITURI TOTALE  13.441.000 lei din care: -  sectiunea functionare 5.498.000 lei                                                                   
-  sectiunea dezvoltare   7.943.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE  13.441.000 lei din care: -  sectiunea functionare 5.498.000 lei                                                                                 
-  sectiunea dezvoltare  7.943.000 lei   
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 0 lei din care:       -  sectiunea functionare 0  lei                                                                                                     
                                                                                -  sectiunea dezvoltare  0 lei   
  

Consilier superior-Rîcean Maria 
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