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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 22.09.2020 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Râciu. 
Şedinţa începe la ora 13,00. 
Consiliul Local al Comunei Râciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei 
Râciu nr.82 din 16.09.2020, 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 22.09.2020 
a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Râciu  la sediul primăriei. 
Vă informez că din totalul de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 8 
consilieri şi anume BELEAN ALIN-CIPRIAN,  CONȚIU GHEORGHE, COZOŞ P. PETRU, COZOȘ IOAN-
ANDREI, EŞANU NECULAI, SĂLĂGEAN IUONEL,  ULIEȘAN SEBASTIAN  şi  VINCOVICI IULIUS-
AURELIAN.  Lipsesc domnii consilieri locali Bungărdean Octavian și Vasu Raul-Florin iar 
consilierii locali CHERTES IOAN și  VELCHEREAN RODICA și-au înaintat demisia deoarece 
candidează din partea altor partide politice.  
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din  OU 57/2019 privind 
Codul administrativ, înaintea fiecărei sedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp 
util procesul-verbal al sedinţei anterioare. 
Acum, înainte de sedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul verbal al sedinţei Consiliului 
local din data de 26.08.2020, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate 
al Consiliului Local. Supun la vot  procesele verbale în forma prezentată.  
Cine este pentru? 8 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi. 
Ordinea de zi este următoarea: 
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Râciu, pentru 
luna septembrie 2020 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
3.Proiect de hotărâre  privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei 
Râciu 
Inițiator- Primar Ioan Vasu 
4.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 



 2 

Cine este pentru?   8 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. Dl Dunca Ioan-secretar. 
Vă informez că trebuie să nominalizăm un consilier pentru a conduce ședințele de consiliu local 
în luna septembrie, deoarece doamna consilier Velcherean Rodica și-a încetat mandatul 
întrucât candidează la alegerile locale din partea altui partid politic.  
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 Cozoș Petru îl propune pe dl Vincovici Iulius-Aurelian. 
Dacă mai doreşte cineva să facă propuneri ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   7 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  7  din cei  8  consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr. 
54/2020. 
Punctul nr.2.Domnul Vincovici Iulius-Aurelian-preşedintă de şedinţă-Pentru acest punct doresc 
sa dau cuvantul domnului Primar. 
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   
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Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  8 voturi,  
Împotrivă?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Abţineri?    
Proiectul este aprobat de  8 din cei  8 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.55/2020. 
Punctul nr.3. Dl Vincovici Iulius-Aurelian-preşedintă de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa 
dau cuvantul domnului primar. 
Având în vedere cererea numiților Costin Aurelia, Costin Ioan, Cătană Alexandru, Cătană 
Alexandru Jr.,Ercean Aurelia, Hurubă Cristina-Norica, Zăhan Alin-Andrei, Cioloboc Alexandru-
Ciprian, Hurubă Maria și Rusu Ioan prin care solicită cumpărarea suprafeţelor reprezentând 
curți construcții, situate în satul Râciu. Facem precizarea căaceste construcții au fost cumpărate 
de la fosta IAS Sâncraiu de Mureș. Odată cu trecerea acestor suprafețe pe domeniul privat al 
comunei, pe cale de consecinta consideram ca nu mai exista nici un impediment legal pentru 
vânzarea terenului tinând cont de prevederile art. 364, alin. 1,2 din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, urmare a analizei, propunem: 
- vânzarea cu drept de preemţiune a suprafetei  de teren  
Vânzarea acestui teren se va face numai dupa însusirea de catre Consiliul local a Rapoartului de 
evaluare, în vederea stabilirii pretului de vânzare. 
Precizam ca prin vânzarea acestor terenuri se aduc venituri suplimentare la bugetul local. 
În urma verificarii documentatiei si a situatiei din teren, s-a stabilit ca terenul  solicitat spre 
cumparare nu este necesar comunei în exercitarea unei activitati directe, nu formeaza 
domeniul public, respectându-se prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, prin înstrainarea lui nefiind 
afectate detalii de sistematizare sau o dezvoltare urbanistic - edilitara ulterioara a zonei unde 
acestea sunt situate, realizându-se în acest caz reîntregirea proprietatii, nu mai face obiectul 
Legii nr.10/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 247/5005, 
facilitându-se astfel o mai buna administrare a acestuia. 
Facem precizarea că aceste persoane au solicitat cumpărarea terenului la Legea nr. 231/2018, 
depunând în acest sens dosare la Comisia județeană  de fond funciar, dosare care au fost 
respinse. Țin să precizez doresc să se redeschidă procesul împotriva acelor persoane care 
locuiesc în fosta clădire  a Camerei agricole și care a fost cumpărată de la IAS Sâncraiu de Mureș 
cu o sumă destul de mică. Noi am fost în instantă pentru această construcție și dorim să 
redeschidem procesul deoarece considerăm că este incorect  față de cetățenii comunei Râciu 
care și-au adus contribuția la ridicarea acestei clădiri. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   5 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  3 voturi. 
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Dl secretar general. Având în vedere prevederile art. 139 din OU 57/2019 privind Codul 
administrativ  adoptarea hotărârilor consiliului local în astfel de situații se face în felul următor: 
(1)  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 
sau simplă, după caz. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea 
dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea 
calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. 
dd) majoritatea calificată - primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică 
rezultată în urma aplicării fracţiei/procentului stabilite/stabilit prin lege la totalul membrilor 
organului colegial stabilit în condiţiile legii; 
Proiectul nu este aprobat de  toți consilierii  prezenţi, astfel că hotărârea  nu se adoptă. Pentru 
adoptare este nevoie de votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie ceea ce 
înseamnă că trebuie să voteze pentru adoptare 9 consilieri. 
Punctul nr. 4.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
    
 
Vă mulţumim. 
 
 
 
   
Preşedinte de şedinţă                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
Vincovici Iulius-Aurelian                                                     DUNCA IOAN   
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