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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 04.11.2020 cu ocazia şedinţei extraordinare 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.108 din 29.10.2020, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.133 alin. (2), lit a), 
art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b)) 
coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.b) din OU 57/2019 privind Codul administrativ. 
Lucrările şedinţei sunt deschise  de către domnul Dunca Ioan, scretarul general al Consiliului 
Local. 
Doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 04.11.2020 
a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Râciu  la sediul primăriei. 
Vă informez că, sunt prezenţi astăzi 11 consilieri şi anume BAD MARIUS-FLORIN, CHERTES IOAN, 
COZOȘ IOAN-ANDREI, COZOȘ PETRU, CURTICĂPEAN RĂZVAN-CONDRATE, FLOREA CRINIȘOR-
FLORIN, FLOREA DOREL, SALA PAVEL-MARIAN, VINCOVICI IULIUS-AURELIAN, VASU RAUL-FLORIN 
și ZĂHAN VIOREL-FLORIN. Este prezent și dl BACIU GHEORGHE, consilier supleant pe listele PNL 
care a fost validat de către Judecătoria Tg.Mureș.  Lipseste dl consilier local AȘTELEAN TOADER-
VASILE care este bolnav. 
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 alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Râciu, pentru 
perioada noiembrie-ianuarie 2021. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului  de consilier local al dlui Baciu Gheorghe, din 
partea P.N.L. în cadrul Consiliului local al comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
3.Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare și de numărare a voturilor. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
4.Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
5.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
6.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
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Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. Dl Dunca Ioan-secretar general. 
Vă informez că trebuie să nominalizăm un consilier pentru a conduce ședințele de consiliu local 
în 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, 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”.  
Vă rog să faceți propuneri. Dl consilier Vincovici Iulius-Aurelian îl propune pe dl.Cozoș Petru.  
Dacă mai doreşte cineva să facă propuneri ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11  consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr. 
56/2020. 
Punctul nr.2.Domnul Cozoș Petru-preşedintă de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar general. 
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 
Voi da citire Încheierii Civile 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. 
Am vazut că dl consilier Baciu Gheorghe a fost validat, acuma urmează depunerea jurământului.  
Voi invita consilierul local al cărui mandat au fost validat, să depună, potrivit art. 117 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019, jurământul în limba română: 
Jurământul se depune după următoarea procedură:  
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Se va prezenta, în faţa mesei special amenajate pe care se află un exemplar din Constituţia 
României şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi va da 
citire jurământului, după care va semna jurământul de credinţă. 
Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea va fi înmânat 
consilierului local ales.  
Dl consilier a dat citire jurământului în limba română: 

 ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei/oraşului/municipiului/judeţului... Aşa să îmi  
ajute Dumnezeu!”. 
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.57/2020. 
Punctul nr.3. Dl Cozoș Petru-preşedintă de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
Comisia de validare aleasă de Consiliul Local al comunei Râciu în şedinţa extraordinară din data 
de 4 noiembrie 2020 v-a efectua și examina, în conformitate cu prevederile art.127 alin. (1) din 
OU 57/2019 privind Codul administrativ, numărarea voturilor și legalitatea alegerii 
viceprimarului.  
Dar Comisia va exercita și atribuții cu privire la numărarea voturilor atunci când situația o va 
impune. 
Vă rog să desemnați reprezentanți în Comisia de validare și de numărare a voturilor; 
Dl consilier Florea Dorel face următoarele propuneri agreate de către toți consilierii locali 
prezenți: Dl Cozoș Petru consilier PNL, Dl Sala Pavel consilier POL, Dl consilier Vasu Raul- Florin 
consilier PNL, Dl Florea Crinișor- Florin consilier AUR și  Dl Vincovici Iulius-Aurelian consilier PNL. 
Comisia trebuie să-și aleagă un președinte și un secretar. Comisia de validare se retrage  pentru  
a-şi  alege preşedintele şi  secretatul comisiei 
Este ales președinte dl consilier Vincovici Iulius- Aurelian iar secretar dl consilier Florea Crinișor-
Florin. Nu au participat la vot cei propuși în comisia de validare. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   7 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? voturi. 
Proiectul este aprobat de  7 din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.58/2020. 
Punctul nr.4. Dl Cozoș Petru-preşedintă de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
La nivelul  Consiliului local al comunei Râciu vor funcționa următoarelor comisii de specialitate:  
I.Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
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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 
Se  citesc  prevederile  art. 124 Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local din OU 
57/2019 privind Codul administrative şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
consiliului local  şi se trece la stabilirea numărului de comisii. Se propun trei comisii de 
specialitate care  se supun la  vot  şi cu 12  voturi pentru, niciun vot împotrivă, nici o abţinere se 
aprobă cele 3 comisii, apoi se  stabileşte nr.de membrii care vor face parte din  fiecare  comisie 
şi se  propune : 
Comisia pentru AGRICULTURA, ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA 
TERITORIULUI SI URBANISM: să fie constituită din 5 membrii, se supune la vot şi cu 12 voturi 
pentru, niciun vot  împotrivă, nici o abţinere se aprobă. 

VINCOVICI IULIUS-AURELIAN –PREŞEDINTE-PNL 
VASU RAUL-FLORIN-SECRETAR-PNL 
ZĂHAN VIOREL-FLORIN-MEMBRU-PNL 
COZOȘ IOAN ANDREI-MEMBRU-PSD 
CHERTES IOAN-MEMBRU-PMP 

Comisia  pentru ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, INVATAMANT, SANATATE SI  FAMILIE, 
MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIE COPII, TINERET SI SPORT- se fac propuneri pentru 5 
membrii, se supune la vot  şi cu 12 voturi pentru se aprobă. 

CURTICĂPEAN RĂZVAN-CONDRATE-PREŞEDINTE-PNL 
SALA PAVEL-MARIAN-SECRETAR-POL 
COZOȘ PETRU-MEMBRU-PNL 
VINCOVICI IULIUS-AURELIAN-MEMBRU-PNL 
AȘTELEAN TOADER-VASILE-MEMBRU-PMP 

Comisia JURIDICA SI DE DISCIPLINA, PROTECTIE MEDIU SI TURISM- se fac propuneri pentru 5 
membrii, se supune la vot  şi cu 12 voturi pentru se aprobă. 

COZOŞ PETRU-PREŞEDINTE-PNL 
FLOREA CRINIȘOR-FLORIN-SECRETAR-AUR 
BACIU GHEORGHE-MEMBRU-PNL 
FLOREA DOREL-MEMBRU-PNL 
BAD MARIUS-FLORIN-MEMBRU-PMP 

Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? voturi. 
Proiectul este aprobat de  12 din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.59/2020. 
Punctul nr.5. Dl Cozoș Petru-preşedintă de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
Pentru alegerea viceprimarului voi da citire la prevederile  art.152 din OU 57/2019 privind 
Codul administrativ în care se precizează modalitatea de  propunere şi votare,   şi se   arată   că 
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viceprimarul care va fi ales conform noile reglementări îşi păstrează şi calitate de consilier 
local. Potrivit art.152 alin. (2) din actul normativ mentionat mai sus dl primar Belean Alin-
Ciprian îl propune pe dl consilier Curticăpean Răzvan-Condrate  din partea PNL. Ne mai fiind 
alte propunerii preşedintele de şedinţă propune să se completeze buletinele de vot. Alegerea 
s-a făcut prin vot secret. În urma numărării voturilor situaţia s-a prezentat astfel: Curticăpean 
Răzvan-Condrate-12 voturi pentru, nici unul împotrivă şi nicio abţinere.  
A fost ales  viceprimar dl Curticăpean Răzvan-Condrate care va ocupa şi funcţia de consilier 
fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile 
specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în 
care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de 
expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo 
altă formalitate. 
Proiectul este aprobat de  12 din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.60/2020. 
Punctul nr. 6.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl consilier Bad Marius. Trebuie să se țină cont de faptul că elevii de pe Valea Sânmartinului au 
nevoie de un microbuz pentru transport până la școală.  
Dl secretar general precizează că acest lucru a fost și în atenția dlui Vasu Ioan, fost primar care s-
a preocupat să găsească o soluție pentru transportul acestor elevi. Dl Primar Ciprian Belean 
spune că a găsit deja rezolvarea la acest subiect și că în momentul în care vor ține cursuri la 
școală acești elevi vor ajunge la ore. 
Dl primar mulțumește pentru votul de încredere acordat dlui consilier Curticăpean pentru a 
ocupa funcția de viceprimar și că speră să facă o echipă foarte bună. 
Doresc să facem o echipă bună, să ne luăm în serios mandatele și să fim utili pentru comunitate.  
Sper să avem idei realizabile și o deschidere totală pentru a putea realiza tot ceea ce ne-am 
prous. 
Dl Vasu Ioan-fost primar participă la această ședință în calitate de cetățean al comunei și 
transmite  mult succes dlui Belean Alin-Ciprian și consilierilor locali. 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
    
 
Vă mulţumim. 
 
 
 
   
Preşedinte de şedinţă                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
COZOȘ PETRU                                                     DUNCA IOAN   
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