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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi, 27.11.2020 cu ocazia şedinţei ordinare 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.222 din 19.11.2020, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul 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)) 
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 27.11.2020 
a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Râciu  la sediul primăriei. 
Vă informez că, sunt prezenţi astăzi 11 consilieri şi anume BACIU GHEORGHE, BAD MARIUS-
FLORIN, CHERTES IOAN, COZOȘ PETRU, CURTICĂPEAN RĂZVAN-CONDRATE, FLOREA CRINIȘOR-
FLORIN, FLOREA DOREL, SALA PAVEL-MARIAN, VINCOVICI IULIUS-AURELIAN, VASU RAUL-FLORIN 
și ZĂHAN VIOREL-FLORIN. Lipsesc  dnii consilieri locali AȘTELEAN TOADER-VASILE și COZOȘ 
IOAN-ANDREI. Avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului 
dvs. astăzi. Facem precizarea că au fost întocmite două proiecte de hotărâre care nu au fost 
înscrise în cuprinsul Dispoziției nr. 222/2020 deoarece s-a solicitat prin adresele ADI Câmpia 
Transilvană și ADI Câmpia Transilvană Gh. Șincai, după data transmiterii dispoziției la Institruția 
Prefectului, dar care acum sunt înscrise pe ordinea de zi. 
Ordinea de zi este următoarea: 
1.Proiect de hotărâre privind realizarea lucrărilor de extindere a conductei de serviciu apă 
potabilă în satele Hagău și Ulieș. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
2.Proiect de hotărâre privind domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor 
presta activităţi în folosul comunităţii. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
3.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii al unității administrativ-teritoriale 
comuna Râciu, in sensul transformarii gradului unui post vacant din grad profesional superior  în 
grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului agricol, cadastru și relații cu publicul, 
incepand cu data de 01.12.2020. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
5.Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului primarului și reprezentanții 
consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii Profesionale"Gheorghe Şincai Râciu", în 
anul şcolar 2020-2021. 
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Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
6.Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților comunei în AGA a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
7.Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților comunei în AGA a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
8.Proiect de hotărâre privind numirea unei comisiei permanente pentru verificarea calităţii şi 
recepţia lucrărilor executate de către Societatea cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – 
GOSPODĂREŞTI RÂCIU”.  
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, organizată în condițiile 
legii, a spațiului identificat sub denumirea de „Ghepard” în suprafață construită de 141 mp aflat 
în domeniul privat al comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
10.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru inchirierea unor servicii cu mijloacele de 
transport şi utilajele din dotarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală pentru 
administrarea domeniului public şi privat al comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Râciu pentru 
perioada 2021-2027. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 
2020-2021. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de masuri privind gospodarirea și 
înfrumusețarea comunei Râciu. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, organizată în condițiile 
legii, a spațiilor identificate sub denumirea de „Bufet Piață” și "Sală pentru evenimente" în 
suprafață construită de 606 mp, situate în incinta Pieței săptămânale, aflate în domeniul privat 
al comunei Râciu, precum și întocmirea documentației de evaluare a acestor spații.   
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportarii contabile semestriale și a raportarii 
indicatorilor economico-financiari conform OMFP 2873/2016, la SC „SERVICII EDILITAR – 
GOSPODĂREŞTI RÂCIU”.  
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
16. Proiect de hotărâre privind organizarea festivității „Pomul de Crăciun 2020“ și alocarea 
sumelor necesare finanțării acestui eveniment. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
17. Proiect de hotărâre privind cuantumului indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului 
Local al comunei Râciu care participă la ședințele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de 
specialitate. 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 

http://comunariciu.ro/PDF/2015/Hotarari/Hotararea%20nr.%2070%20din%206%20nov%202015.pdf
http://comunariciu.ro/PDF/2015/Hotarari/Hotararea%20nr.%2070%20din%206%20nov%202015.pdf
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18.Proiect de hotărâre privind privind nominalizarea reprezentanților comunei în AGA a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Câmpia Transilvană". 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
19.Proiect de hotărâre privind privind nominalizarea reprezentanților comunei în AGA a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Câmpia Transilvană Gheorghe Șincai". 
Inițiator- Primar Belean Alin-Ciprian 
20.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, 
interpelări). 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Punctul nr.1. Domnul Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului primar. 
În satul Ulieş (o anumită zonă) nu există reţea de apă, sau fantani care să asigure apa potabilă 
necesară locuitorilor.  
În urma numeroaselor sesizări primite din partea cetăţenilor, s-a propus promovarea şi 
executarea reţelei de apă pe o lungime de 1285 ml pentru ca familiile din zonă să beneficieze 
de apă potabilă, mai ales că zona nu dispune de izvoare pentru ca cetăţenii să-şi poată amenaja 
fântâni. În lunile secetoase de vară cetăţenii sunt nevoiţi să aducă apă de la distanţe mari, iar 
oamenilor varstnici le este tot mai greu să se deplaseze cu găleţie cu apă. 
Traseul conductei propuse va fi pe partea dreaptă a drumului, cu adâncime de pozare la 1,20 m.  
De asemenea în satul Hagău nu există reţea de apă, sau fantani care să asigure apa potabilă 
necesară locuitorilor. În acest sat s-a propus promovarea și executarea reţelei de apă pe o 
lungime de 1700 ml pentru ca familiile din zonă să beneficieze de apă potabilă, mai ales că zona 
nu dispune de izvoare pentru ca cetăţenii să-şi poată amenaja fântâni. 
În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1din Legea nr. 273 din 29.iunie 2006, actualizată, privind 
Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-
economice. Reţeaua de apă va fi realizată din ţeava  cu D  63 PE 100 PN 11 bari  în lungime de 
3000 ml. 
Propun acest proiect de hotărâre deoarece soluţia tehnică adoptată rezolvă asigurarea apei 
potabile şi branșarea imobilelor la sistemul de alimentare cu apă a  comunei Râciu. 
a)Tronsonul în lungime de 950 ml conductă PVC Ø 63mm, PN 11 bari, având ca punct de plecare  
Școala gimnazială,  care va deservi alimentarea cu apă până la familia Kiss Janos satul Ulieș. 
b) Tronsonul în lungime de 85 ml conductă PVC Ø 63mm, PN 11 bari, care va deservi 
alimentarea cu apă de la familia Râtea Avram până la familia Căbuț, satul Ulieș. 
c)Tronsonul în lungime de 250 ml conductă PVC Ø 63mm, PN 11 bari,  care va deservi 
alimentarea cu apă de la familia Râtea Avram până la familia Burian Olivia, satul Ulieș. 
d) Tronsonul în lungime de 1700 ml conductă PVC Ø 63 mm, PN 11 bari, având ca punct de 
plecare  DC 142 A, care va deservi alimentarea cu apă de la familia Bota Maria până la familia 
Graur Vasile nr. 171, satul Hagău. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl consilier Zahan Viorel-Florin. Aș propune realizarea unor puțuri la adâncime mare care ar 
rezolva problema apei în satul Ulieș. 
Dl secretar general. Consilierii care au mai activat în cadrul consiliului local știu că este un 
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proiect al SC Aquaserv SA care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local, de schimbare a 
conductei care alimentează bazinul de apă din satul Ulieș. Este o problemă care trenează de 
dinainte de revoluție. În momentul de față sistemul de alimentare cu apă este administrat de 
către Aquaserv  prin delegare de gestiune. Deci este foarte greu de pus în aplicare un astfel de 
proiect, deoarece ai nevoie de stație de tratare a apei nu faci doar puțuri și alimentezi bazinul de  
apă.   
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. 
61/2020. 
Punctul nr.2.Domnul Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau 
cuvantul domnului secretar general. 
Activitatea de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii de către 
contravenienţi, persoane fizice, se va desfăşura în cadrul  Primăriei comunei Râciu și S.C. Servicii 
Edilitar Gospodăresti Râciu  SRL., în următoarele domenii şi locuri: a) efectuarea şi întreţinerea 
curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în pieţe, parcuri şi zonele de agrement; b) 
întreţinerea curăţeniei şi acţiuni de deszăpezire în parcările publice; c) curăţarea spaţiilor verzi 
de pe aliniamentele stradale aflate în domeniul public al comunei Râciu; d) efectuarea şi 
întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire  la Baza sportivă; e) alte lucrări de orice 
fel în folosul comunităţii pe raza administrativ-teritorială a comunei Râciu. Sancţiunea prestării 
unei activităţi în folosul comunităţii se pune în executare de către prima instanţă de judecată 
prin emiterea unui mandat de executare. 
Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se dispune de către primar în executarea 
mandatului emis şi comunicat de instanţa de judecată împreună cu dispozitivul hotărârii.  
După primirea copiei de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti, însoţită de mandatul de 
executare, biroul financiar contabil și resurse umane  întocmeşte de îndată un referat, care va 
sta la baza emiterii dispoziţiei primarului privind conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată 
de contravenient, condiţiile în care acesta execută sancţiunea, precum şi programul de lucru.  
La stabilirea conţinutului activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient se va avea în 
vedere pregătirea profesională şi starea sănătăţii acestuia, atestate prin acte eliberate în 
condiţiile legii.  
Dispoziţia primarului prin care se stabileşte conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de 
contravenient, condiţiile de executare şi programul de lucru se comunică de îndată 
contravenientului și Biroului financiar contabil și resurse umane.   
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  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.62/2020. 
Punctul nr.3. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
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domnului secretar general. 
În cadrul Compartimentului agricol, cadastru și relații publice exista un post vacant de consilier 
superior ca urmare a incetarii contractului  de munca a dlui ing.Murar Constantin care s-a 
ocupat in decursul timpului de aplicarea legilor fondului funciar.  Având în vedere că prin 
Dispoziţia nr.96 din data de  14.10.2020 domnul Făgăraș Vasile-Valentin, a fost transferat în 
funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul compartimentului 
achiziții publice și urbanism. Ca urmare a realizării transferului în interesul serviciului de la UAT 
comuna Șincai, i-au fost stabilite sarcini prin fișa postului să se ocupe de toate problemele legate 
de fond funciar și înregistrare sistematică este nevoie de această modificare.  
Propunerea de modificare a statului de funcţii se face cu respectarea prevederilor art.409, alin. 
(3) din OU 57/2019 privind Codul administrativ în care se precizează că modificările intervenite 
în structura funcțiilor publice se fac prin acte administrative emise în următoarele situații. 
lit.b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau 
într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi 
aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri? voturi. 
Proiectul este aprobat de  11 din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.63/2020. 
Punctul nr.4. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
doamnei Rîcean Maria-consilier superior în cadrul biroului financiar contabil și resurse umane. 
Impozitele şi taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităţilor 
administrativ teritoriale şi au ca surse: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, 
impozitul pe mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 
autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe 
spectacole, taxe speciale, alte taxe locale, taxele judiciare de timbru si taxele extrajudiciare de 
timbru. Art.491alin.(1)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, precizează ca in cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o 
anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective 
se indexează anual, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal 
anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Sumele indexate conform 
alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. ” Întrucât 
cuantumul taxelor speciale şi ale altor taxe locale nu sunt stabilite prin Codul fiscal, cu excepţia 
taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă şi a taxei pentru eliberarea 
de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri nu intră sub 
incidenţa indexării, urmand ca acestea sa fie aprobate prin hotărârea anuală a consiliului local 
de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile art. 489 alin.(1) şi (2) din Legea 
nr.227/2015, actualizată. În ceea ce priveşte taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 
prevăzute de lege, nivelurile acestora se ajustează şi se actualizează pentru a reflecta rata 
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inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, potrivit art. 494 alin.(11) din Legea 
nr.227/2015 actualizată, respectiv prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei, potrivit art. 50 alin.(1) din O.U.G. nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare. Precizam ca nivelurile 
impozitelor pe mijloacele de transport cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 
tone/combinaţiilor de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) au fost 
actualizate prin O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal. Acestea se actualizeaza anual prin transpunerea Directivei 1999/62/CE de aplicare a 
taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea 
impozitului pentru vehiculele de transport de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 
12 tone, conform ratei de schimb a monedei euro (1 euro = 4,7511 lei), astfel cum a fost 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2019(C331/05).  
Intră sub incidenţa indexării şi amenzile care constituie venit la bugetul local, prevăzute la art. 
493 alin.(3) şi (4) din Legea nr.227/2015 actualizată. Nivelul ratei inflației comunicat pe site-ul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este 3,8 %, iar pe site-ul Ministerului 
Finanțelor Publice, se precizează că ” pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente 
anului 2021, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 3,8 %”. În conformitate cu prevederile 
punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare ”rotunjirea este o operaţiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel 
de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin 
majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. Reguli de rotunjire: (i) 
rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie; (ii) 
nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale; (iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale; (iv) în cazul 
majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform 
art. 489 din Codul fiscal”. În condițiile prevederilor legale sus menționate, indexarea impozitelor 
și taxelor locale cu rata inflației de 3,8 % s-a realizat, după cum urmează:  
- În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) subpunct(ii), nu s-au aplicat rotunjiri 
pentru sumele aferente impozitului pe clădiri –persoane fizice, impozitului/taxei pe teren, 
impozitului pe mijloacele de transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și 
autorizațiilor, taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pentru 
indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa (sumele indexate folosesc pentru 
calculele intermediare);  
- În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) subpunct(i), s-au aplicat rotunjiri pentru 
sumele aferente taxei pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, taxei pentru 
eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, taxei pentru eliberarea atestatului 
de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol, taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 
alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, taxei pentru eliberarea vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, taxei pentru indeplinirea 
procedurii de divort pe cale administrativa, precum și amenzilor.  
Precizăm faptul că, la sfârșitul anului, se va iniția un nou proiect de hotărâre prin care se vor 
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stabili impozitele și taxele locale (cuantum, modalitate de calcul, facilități), urmând ca la 
stabilirea cuantumului acestora, să se țină cont de această indexare. De asemenea, reamintim că 
indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației este o obligație legală a autorității 
deliberative. Faţă de cele menţionate înaintăm spre aprobare proiectul de hotarare alăturat.  
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  1 vot-Bad Marius-Florin. 
Proiectul este aprobat de  10 din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.64/2020. 
Punctul nr.5. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu rol de decizie în cadrul acestora, au în 
componenţă reprezentanţi ai Consiliului Local şi ai primarului comunei Râciu.  
În conformitate  cu prevederile art.129, alin.7, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ prin care se stipulează că în atribuţiile Consiliului Local 
Râciu intră şi asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 
privind educaţia.  
Având în vedere necesitatea implicării autorităţii publice locale în consiliile de administraţie din 
cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se impune nominalizarea de reprezentanți 
ai Consiliului Local  şi ai Primarului comunei Râciu în unitățile de învățământ mai sus menționate.  
Potrivit art.96 alin.2, lit.b) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, dacă consiliul de 
administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un 
reprezentant al primarului, 2 reprezentanti ai consiliului local şi 2 reprezentanti ai părinţilor. 
Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor 
didactice din unitatea de învăţământ respectivă; 
La Şcoala Gimnazială Gheorghe Şincai din Râciu trebuie să numim 2 reprezentanti ai consiliului 
local şi 1 reprezentant al primarului. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl primar își nominalizează reprezentantul în persoana dlui Biro Răzvan-consilier al primarului. 
Consiliul local îi nominalizează pe domnii consilieri Vincovici Iulius-Aurelian și Curticăpean 
Răzvan-Condrate. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  9 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  2 voturi-Bad Marius-Florin și Sala Pavel-Marian. 
Proiectul este aprobat de  9 din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.65/2020. 
Punctul nr.6. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
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Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş” a fost înfiinţată prin asocierea tuturor 
unităţilor administrativ teritoriale din judeţ  în scopul implementării proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş”.  
Potrivit prevederilor art.14 alin. (1) din Statutul Asociaţiei „Adunarea generală este organul de 
conducere deliberativ al Asociației, format din toți reprezentanții desemnați de către Părți, care 
vor fi Primarii unităților administrativ-teritoriale și Președintele Consiliului Județean Mureș, în 
exercițiu, sau delegații acestora împuterniciți să-i reprezinte.” 
Având în vedere schimbările intervenite în componenţa autorităţilor publice locale ca urmare a 
scrutinului electoral din 27.09.2020, fapt ce  determină şi schimbarea reprezentanţilor legali ai 
unităţilor administrativ teritoriale din AGA, se impune nominalizarea reprezentantului Comunei 
Râciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ. Având 
în vedere dispoziţiile art. 5, lit. i),  art. 89 alin. (1)  din OUG nr. 57/2009 privind Codul 
administrativ,  cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 
cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, 
alin. (1), din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREȘ”, art. 139 alin  
(1), art. 157 alin (1), (2) din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, propunem alegerea reprezentantului Comunei Râciu, conform 
proiectului de hotărâre anexat. 
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  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.66/2020. 
Punctul nr.7. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
Potrivit prevederilor din Statutul Asociaţiei „Adunarea generală este organul de conducere 
deliberativ al Asociației, format din toți reprezentanții desemnați de către Părți, care vor fi 
Primarii unităților administrativ-teritoriale și Președintele Consiliului Județean Mureș, în 
exercițiu, sau delegații acestora împuterniciți să-i reprezinte.” 
Având în vedere schimbările intervenite în componenţa autorităţilor publice locale ca urmare a 
scrutinului electoral din 27.09.2020, fapt ce  determină şi schimbarea reprezentanţilor legali ai 
unităţilor administrativ teritoriale din AGA, se impune nominalizarea reprezentantului Comunei 
Râciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest MUREȘ. 
Având în vedere dispoziţiile art. 5, lit. i),  art. 89 alin. (1)  din OUG nr. 57/2009 privind Codul 
administrativ,  cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 
cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 
statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest MUREȘ”, art. 139 alin  (1), art. 
157 alin (1), (2) din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, propunem alegerea reprezentantului Comunei Râciu, conform proiectului de 
hotărâre anexat. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 



 9 

Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?   
Proiectul este aprobat de  11 din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.67/2020. 
Punctul nr.8. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
Prin Hotararea  Consiliului Local  Nr. 31 din 5 iunie  2012 s-a aprobat înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale comuna Rîciu; 
Ca prestator ce acţionează sub conducerea, coordonarea şi controlul Consiliului local, 
societatea urmăreşte să contribuie la creşterea nivelului calitativ şi cantitativ al serviciilor de 
utiliţăti publice şi, implicit, al îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, de muncă şi de locuire ale 
populaţiei, în conformitate cu cerinţele fundamentale pe care serviciile publice trebuie să le 
îndeplinească. 
Obiectul principal de activitate al Societăţii este prestarea activitatilor de intretinere si reparatii 
a cladirilor, drumurilor si instalatiilor aflate in patrimoniul public al Comunei Riciu. În 
conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societăţii, se impune constituirea unei comisii 
formate din consilieri şi  specialişti în domeniu pentru a preceda la  analiza soluţiilor tehnice, 
formularea de teme pentru proiecte, adaptarea soluţiilor tehnico-economice sau respingerea 
acestora ca rezultat al propunerilor interne, formularea de opinii, concluzii şi recomandări 
asupra documentelor, elaborarea unui raport final precum şi  verificarea calităţii şi recepţia 
lucrărilor. Comisia va funcţiona după un regulament care va trebui respectat de către membrii 
acesteia. Comisia  este constituită în scopul îmbunătăţirii transparenţei decizionale. 
Se fac propuneri pentru următoarea comisie formată din: 
Curticăpean Răzvan- Condrate -Viceprimar  
Zăhan Viorel-Florin-consilier local 
Cozoș Petru-consilier local 
Sfîriac Ioan-referent superior 
Vătămănescu Stela-consultant     
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10 voturi.  
Împotrivă? 1 vot-Sala Pavel-Marian 
Abţineri?   
Proiectul este aprobat de  10 din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.68/2020. 
Punctul nr.9. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul Local Râciu își exercită atribuțiile privind administrarea domeniului public 
și privat al comunei Râciu, respectiv cele privind închirierea bunurilor proprietate publică și 
privată ale comunei Râciu. Menționez că închirierea bunurilor proprietate privată a comunei 
Râciu se face pe bază de licitație publică, urmând ca aceasta să se desfășoare în baza unei 
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Documentații de atribuire întocmită de aparatul de specialitate al primăriei Râciu. Documentația 
de atribuire, prezentată în Anexa la proiect, este constituită din: Caiet de sarcini, Fișa de date a 
procedurii, Contract cadru, Cerere de înscriere la licitație, Declarație pe proprie răspundere, 
urmând ca aceasta să fie pusă la dispoziție, prin multiplicare, tuturor persoanelor interesate care 
vor participa, conform legii, la licitația publică. Comisia va fi stabilită prin Dispoziția primarului. 
Vă rog să faceți propuneri pentru prețul de pornire a licitației. Dl consilier Baciu Gheorghe 
propune suma de 2000 lei/lună.  
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl Primar. Dacă nu reușim să închiriem acest spațiu atunci vom încerca să realizăm printr-un 
proiect un spațiu de joacă pentru copii. 
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.69/2020. 
Punctul nr.10. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului viceprimar. 
Comuna Râciu, detine in domeniul privat, utilaje administrate de Primaria comunei Râciu prin 
Serviciul Public de Gospodărire Comunală pentru administrarea domeniului public şi privat al 
comunei Râciu. Aceste utilaje sunt folosite pentru realizarea activitatilor specifice administrarii si 
intretinerii patrimoniului public si privat al comunei Râciu. Utilajele pot fi folosite atat pentru 
executarea lucrarilor specifice cat si pentru terti, persoane fizice sau juridice, prin inchiriere, in 
baza HCL adoptată astăzi. Avand in vedere evolutia cheltuielilor si a cresterii costurilor pentru 
intretinerea acestor utilaje, este necesara introducerea tarifelor de inchiriere, pentru aceste  
utilaje. Tarifele propuse inchirierii, pentru fiecare utilaj in parte, au fost fundamentate conform 
costurilor privind consumurile aferente si a cheltuielilor cu amortizarea si a personalului 
deservent. Tarifele propuse pentru utilajele care vor fi inchiriate, sunt urmatoarele:  
- Persoane fizice 
-Tractor + remorca rutiera 100 lei/ora;  
-Tractor + vidanjă – 150 lei/ora/vidanjă+3 lei/km deplasare în afara comunei; 
-Masină de desfundat canale 130 lei/oră; 
-Incărcător frontal 100 lei/oră+3 lei/km deplasare în afara comunei; 
Persoane juridice 
-Tractor + remorca rutiera 120 lei/ora;  
-Tractor + vidanjă – 180 lei/ora/vidanjă+3 lei/km deplasare în afara comunei; 
-Masină de desfundat canale 150 lei/oră; 
-Incărcător frontal 120 lei/oră+3 lei/km deplasare în afara comunei; 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  1 vot-Sala Pavel. 
Proiectul este aprobat de  10 din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
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nr.70/2020. 
Punctul nr.11. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ faţă de 
zonele urbane şi se caracterizează prin: deficienţe structurale persistente (numărul mare al 
populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de exploataţii de 
subzistenţă etc.), valoare adăugată scăzută a produselor agro-alimentare, randamentele şi 
productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de semisubzistenţă, spirit antreprenorial 
slab pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor 
nefuncţională, o modestă orientare către export, investiţii insuficiente în cercetare şi 
dezvoltare, accesul la servicii şi infrastructură reduse față de zonele urbane, creşterea continuă 
a disparităţilor regionale, o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune 
socială, o serie de riscuri pentru oameni şi mediu exacerbate de schimbările climatice şi care 
reprezintă o ameninţare pentru zonele rurale şi, în general, a teritoriului naţional.  
Pentru reducerea acestor disparități sunt necesare investiții în infrastructura și în capitalul 
uman din mediul rural. Aceste investiții pot fi realizate mai ușor utilizându-se fondurile 
europene nerambursabile, puse la dispoziția României de către Uniunea Europeană pentru 
perioada 2021-2027 prin diverse Programe Operaționale.  
În primul rând, pentru accesarea fondurilor europene, autoritățile publice locale trebuie să 
identifice problemele cu care se confruntă, modul de rezolvare a acestora, să identifice 
oportunitățile și avantajele de care dispun pe teritoriul comunei și să le valorifice în scopul 
creșterii calității vieții cetățenilor și implicit să realizeze strategia de dezvoltare locală, care să 
conțină toate aceste informații, respectiv propiectele propuse spre realizare pentru perioada 
2021-2027.  
Necesitatea elaborării “Strategiei de dezvoltare a comunei Râciu 2021-2027” a apărut în 
contextul în care România se află în etapa de pregătire a programelor de finanțare pentru 
perioada 2021-2027, precum şi necesitatea absorbţiei banilor alocaţi de Uniunea Europeană 
prin intermediul proiectelor de investiţii.  
Scopul iniţierii de către primăria comunei Râciu a proiectului de elaborare a strategiei de 
dezvoltare este acela de a asigura comunei o viziune strategică pe termen lung şi coerenţa în 
promovarea proiectelor de investiţii la nivelul Autorităţii Publice Locale, astfel încât să se 
asigure dezvoltarea economică şi socială durabilă a comunei în concordanță cu programele de 
finanțare și necesitățile comunei.  
Procesul de planificare strategică pentru comuna Râciu presupune identificarea direcţiilor, 
obiectivelor şi proiectelor de dezvoltare strategică ce presupun aplicarea pe termen scurt (în 
intervalul 2021-2023) şi termen mediu (în intervalul 2024-2027) a priorităţilor identificate.  
În vederea realizării acestui demers strategic, s-au parcurs etapele de analiză a obiectivelor, 
colectarea datelor necesare întocmirii analizei situaţiei actuale, formularea viziunii, realizarea 
analizei situaţiei curente în comună, identificarea disparităţilor, efectuarea analizei SWOT, 
formularea direcţiilor de dezvoltare, stabilirea criteriilor de prioritizare a proiectelor, planificarea 
financiară şi stabilirea unor măsuri de monitorizare şi evaluare a procesului de implementare 
strategică. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl Primar. Toate proiectele sunt incluse în această strategie. 
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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.71/2020. 
Punctul nr.12. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului viceprimar. 
Consiliul local Râciu în calitate de administrator al străzilor şi drumurilor comunale are obligaţia 
ca, pentru perioada de iarnă, să adopte măsuri specifice pentru pregătirea acestora, executarea 
lucrărilor de deszăpezire şi combaterea poleiului având drept scop asigurarea fluenţei traficului 
rutier şi circulaţiei persoanelor în condiţii de deplină siguranţă. 
În acest scop se propune adoptarea „Planului  de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenelor meteorologice specifice  sezonului rece 2020-2021. 
Prin programul prezentat s-au determinat : 
a) sectoarele de drumuri comunale şi străzi pe care se va acţiona pentru deszăpezire şi 
combatere a poleiului; 
Pentru realizarea acţiunilor de deszăpezire şi combatere a poleiului s-au evaluat prin program: 
- necesarul de materiale antiderapante;  
- necesarul de utilaje şi mijloace de transport ce va acţiona la lucrările specifice iernii; 
În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului de  
iarnă, se vor executa următoarele acţiuni şi dispune următoarele  măsuri specifice: 
1. Întocmirea planului de măsuri şi acţiuni pentru sezonul rece 2020-2021 al CLSU şi aprobarea 
acestuia în cadrul unei şedinţe ordinare. 
2. Analiza şi prezentarea stadiului pregătirii pentru sezonul rece, în cadrul unei şedinţe de lucru.  
3. Finalizarea transportului de materiale antiderapante pentru toate drumurile şi străzile din 
comuna Râciu. 
4. Evaluarea la nivelul a capacităţilor de resurse  tehnice şi umane avute la dispoziţie pentru 
intervenţii la deszăpeziri şi stabilirea măsurilor pentru  menţinerea în stare operativă a  
drumurilor şi străzilor. 
5. Analizarea în cadrul  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, a zonelor preponderent 
dispuse înzăpezirilor din teritoriul administrativ, a concluziilor desprinse în anii anteriori pentru 
înlăturarea efectelor negative cu accent pe cauzele care au determinat unele  disfuncţii, în 
vederea asigurării unor măsuri concrete pentru evitarea  repetării acestora în iarna 2020 –2021, 
materializate în planuri proprii de acţiune şi hotărâri ale consiliului local, în care să fie angrenate 
resursele tehnice şi umane aflate la dispoziţie, inclusiv aportul voluntar al cetăţenilor.  
6. Verificarea mijloacelor de intervenţie şi repararea celor  cu defecţiuni în scopul  asigurării unei 
intervenţii operative.  
7. Verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a  sistemelor de înştiinţare pentru  
asigurarea alarmării în timp util a  C.L.S.U. şi a  populaţiei din comună asupra  eventualităţii  
producerii unor fenomene meteorologice periculoase, pe baza datelor şi  informaţiilor cuprinse 
în prognozele şi avertizările meteorologice transmise de instituţiile de  specialitate. 
8. Verificarea stocurilor de materiale antiderapante şi împrospătarea acestora, în vederea 
asigurării intervenţiei continue. 
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Acestea sunt câteva din obiectivele propuse pentru derularea în bune condiţii a activităţii pentru 
sezonul rece 2020-2021. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Dl Primar. Acțiunile de deszăpezire se vor efectua prin SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu 
SRL. 
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.72/2020. 
Punctul nr.13. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului primar. 
Analizand prevederile O.G.nr.21/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr.515/2002, privind 
gospodarirea localitatilor urbane si rurale, tinand cont de prevederile OU 57/2019 privind Codul 
administrativ, am intocmit prezentul proiect de hotarare pe care il supunem dezbaterii.  
In anexa proiectului de hotarare am cuprins toate obligatiile si raspunderile Consiliului Local, 
astfel: - proiecte de investitii pe anul 2021; - curatirea strazilor, pietelor si a celorlalte locuri 
publice, indepartarea zapezii, a ghetii de pe strazi si trotuare, colectarea si depozitarea 
reziduurilor menajere stradale, sortarea si valorificarea resurselor nationale refolosibile; - 
repararea, intretinerea strazilor, podurilor, podetelor, curatirea si amenajarea santurilor, 
modernizarea drumurilor existente si intretinerea acestora; - asigurarea starii corespunzatoare a 
spatiilor verzi, a terenurilor de joaca pentru copii, imbunatatirea iluminatului public. De 
asemenea, sunt cuprinse in acest Program si obligatiile institutiilor publice si operatorilor 
economici, astfel: - intretinerea in stare corespunzatoare a imobilelor in care isi desfasoara 
activitatea; - depozitarea corespunzatoare a materialelor; - mentinerea curateniei trotuarelor, a 
partii carosabile a strazii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc; - indepartarea 
zapezii si a ghetii de pe trotuare din dreptul imobilelor in care isi desfasoara activitatea; - se va 
asigura curatirea mijloacelor si utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice; - alte masuri. 
Sunt cuprinse in acest program si obligatiile cetatenilor, obligatii ce deriva din O.G.nr.21/2002, 
cu sanctiunile ce se aplica in caz de neaducere la indeplinire. Consideram ca prin aducerea la 
indeplinire a masurilor propuse, comuna  va avea un aspect civilizat si servicii mai bune. 
Dl Primar. Este un proiect pe care mi l-am asumat și în campania electorală, și doresc să fie pus 
în aplicare pentru asigurarea igienei si confortului urban, respectarea standardelor europene 
privind conservarea si protectia mediului inconjurator, precum si pentru o mai buna si continua 
gospodarire si infrumusetare a  comunei Râciu.  
Nerespectarea   sau neindeplinirea obligatiilor si a responsabilitatilor  stabilite prin programul 
de masuri, respectiv OG.21/2002, atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau 
penala, dupa caz, a persoanelor vinovate si se sanctioneaza potrivit  OG.2/2001, privind regimul 
juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.  
(2)Pentru nerespectarea sau neindeplinirea obligatiilor si a responsabilitatilor  stabilite prin 
prezentul Program de masuri, respectiv prin OG.21/2002, se vor aplica urmatoarele sanctiuni: 
a)amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice; 
b)amenda de la 1000 lei la 2000 lei pentru institutii publice, agenti economici cu sau fara 
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personalitate juridica, alte persoane juridice. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  1 vot-Bad Marius 
Proiectul este aprobat de  10 din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.73/2020. 
Punctul nr.14. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului primar. 
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul Local Râciu își exercită atribuțiile privind administrarea domeniului public 
și privat al comunei Râciu, respectiv cele privind închirierea bunurilor proprietate privată ale 
comunei Râciu. Menționez că închirierea acestor bunuri din proprietatea privată a comunei 
Râciu se face pe bază de licitație publică, după întocmirea documentației de evaluare a acestor 
spații. 
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  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.74/2020. 
Punctul nr.15. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
doamnei administrator Morariu Leontina. 
Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile 
financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. 
Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din aceeaşi 
lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale. 
Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele al căror 
exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii 
financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile 
prevăzute de lege. 
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  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.75/2020. 
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Punctul nr.16. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului primar. 
Consiliul local Râciu a desfăşurat începând cu anul  2000 acţiunea „Pomul de Crăciun“, acţiune 
ce constă în oferirea de pachete cu cadouri constând în dulciuri şi fructe, copiilor care învaţă la 
şcolile gimnaziale, atât la nivel preşcolar cât şi la nivel şcolar-clasele 0-X cu ocazia Sărbătorilor 
de iarnă. 
În contextul succesului de care s-a bucurat actiunea desfăşurată de Consiliul Local Râciu în anii 
anteriori, şi ca urmare a identificării nevoilor copiilor ce învaţă în comuna Râciu considerăm 
oportun ca preşcolarii şi scolarii din comună să beneficieze, în continuare, de susţinere din 
partea autorităţii locale.  
Având în vedere, cele menţionate, propunem desfăşurarea acţiunii „Pomul de Crăciun 2020“ 
respectiv achiziţionarea de dulciuri şi fructe pentru un număr de 442  de copiii de vârstă 
preşcolară, preuniversitară și profesională din localităţile Râciu, Sânmartin, Ulieş şi Coasta 
Mare. La aceasta se adauga şi cei 120 de elevi care vor participa la Festivalul de Colinde de la 
Râciu. 
Procedura de achiziţie se va desfăşura conform prevederilor legale şi estimăm ca fiind necesară 
alocarea sumei de 15.000 lei inclusiv TVA pentru o bună desfăşurare a acţiunii Pomul de 
Crăciun 2020, respectiv achiziţionarea produselor ce vor fi oferite copiilor cât şi  pentru 
celelalte cheltuieli conexe. 
Să vedem ce soluție găsim pentru ca aceste cadouri să ajungă le copii în aceste condiții de 
pandemie cu care ne confruntăm. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   10 voturi.  
Împotrivă? 1 vot-Sala Pavel-Marian 
Abţineri?   
Proiectul este aprobat de  10 din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.76/2020. 
Punctul nr.17. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a 
Consiliului Local al comunei Râciu; 
Având în vedere că Proiectele de hotărâri iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni 
sunt analizate în consiliul local, pentru care se organizează ședințe. 
Potrivit art.212 din OU 57/2019 privind Codul administrativ 
(1)Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali, 
respectiv consilierii judeţeni au dreptul la o indemnizaţie lunară. Primarilor, viceprimarilor, 
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene nu li se acordă indemnizaţie pentru 
participarea la şedinţe. 
(2)Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, respectiv judeţeni care participă la şedinţele 
ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului judeţean şi ale 
comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, 
respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, în condiţiile prezentului cod, respectiv ale 
regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii deliberative. 
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(3)Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă 
participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, 
pe lună, desfăşurate în condiţiile legii. 
(4)Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din 
veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(5)Consilierilor locali, respectiv consilierilor judeţeni li se aplică în mod corespunzător 
prevederile art. 153 alin. (2). 
(6)Prevederile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc. 
(7)Consiliul local, respectiv consiliul judeţean poate hotărî diminuarea cuantumului 
indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor 
alin. (5), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare. 
(8)Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte 
venituri, în condiţiile legii. 
(9)Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni şi delegatul sătesc care participă la şedinţele de 
consiliu local, respectiv judeţean, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi 
de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de 
muncă. 
Ținând cont de faptul că cuantumul este  de până la 10 % din indemnizaţia lunară a primarului, 
vă rog să faceți propuneri. 
Dl Vasu Raul propune 8 %, dl Chertes Ioan propune 10 %, iar dl Sala Pavel Marian propune 5 %. 
Aceste propuneri sunt supuse la vot, iar prima propunere întrunește 9 voturi, iar celelalte două 
propuneri câte un vot. 
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   9 voturi.  
Împotrivă? 2 vot-Sala Pavel-Marian și Chertes Ioan 
Abţineri?   
Proiectul este aprobat de  9 din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.77/2020. 
Punctul nr.18. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "CÂMPIA TRANSILVANĂ"a fost înfiinţată prin asocierea 
unităţilor administrativ teritoriale din partea de nord vest a județului  în scopul implementării 
proiectului „ Construirea unei Stații de transfer a deșeurilor”.  
Potrivit prevederilor art.VIII din Statutul Asociaţiei „Adunarea generală este organul de 
conducere deliberativ al Asociației, format din toți reprezentanții desemnați de către Părți, care 
vor fi Primarii unităților administrativ-teritoriale, în exercițiu, sau delegații acestora împuterniciți 
să-i reprezinte.” 
Având în vedere schimbările intervenite în componenţa autorităţilor publice locale ca urmare a 
scrutinului electoral din 27.09.2020, fapt ce  determină şi schimbarea reprezentanţilor legali ai 
unităţilor administrativ teritoriale din AGA, se impune nominalizarea reprezentantului Comunei 
Râciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "CÂMPIA 
TRANSILVANĂ". Având în vedere dispoziţiile art. 5, lit. i),  art. 89 alin. (1)  din OUG nr. 57/2009 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului 
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nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
ale art. VIII,  din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară"CÂMPIA TRANSILVANĂ", art. 
139 alin  (1), art. 157 alin (1), (2) din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  propunem alegerea reprezentantului Comunei Râciu, 
conform proiectului de hotărâre anexat. 
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  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.78/2020. 
Punctul nr.19. Dl Cozoș Petru-preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc sa dau cuvantul 
domnului secretar general. 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "TRANSILVANIA GHEORGHE ȘINCAI"a fost înfiinţată 
prin asocierea a 6 unităţi administrativ teritoriale d în scopul implementării proiectului „ 
SMURD Râciu”.  
Potrivit prevederilor din Statutul Asociaţiei „Adunarea generală este organul de conducere 
deliberativ al Asociației, format din toți reprezentanții desemnați de către Părți, care vor fi 
Primarii unităților administrativ-teritoriale, în exercițiu, sau delegații acestora împuterniciți să-i 
reprezinte.” 
Având în vedere schimbările intervenite în componenţa autorităţilor publice locale ca urmare a 
scrutinului electoral din 27.09.2020, fapt ce  determină şi schimbarea reprezentanţilor legali ai 
unităţilor administrativ teritoriale din AGA, se impune nominalizarea reprezentantului Comunei 
Râciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "TRANSILVANIA 
GHEORGHE ȘINCAI".  
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  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.79/2020. 
Punctul nr. 20.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                                                                                 
COZOȘ PETRU                                                     DUNCA IOAN   
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