
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  25  ianuarie 2021 

 

privind încheierea unor contracte de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în 
proprietatea privată a comunei 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  26.02.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 23 din   
18.02.2021  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
 
Văzând: 
Expunerea de motive nr. ........ din ........02.2021 al Primarului comunei Râciu pentru susținerea 
Proiectului de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere prin atribuire directă a 
pășunilor aflate în proprietatea privată a comunei;  
Raportul de specialitate nr. ....... / .02.2021 întocmit de compartimentul agricol, cadastru și relații 
publice  prin care se propune închirierea pajiștilor prin atribuire directă, rămase disponibile, în 
suprafață de 6 ha din domeniul privat al comunei Râciu, aflată în administrarea Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al comunei Râciu; 
Având în vedere prevederile: 
Art. 87 alin.(5), art. 129 alin.(2) lit.(c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art.362 , alin.(1) si alin.(3) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
Art. 9 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajjiștilor permanente 
și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările si completările 
ulterioare; 
Legii nr. 44/ 2018 de modificare și completare a OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajjiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 cu modificările si completările ulterioare; 
Art. 6, alin. (3) și (4) din H.G. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor privind organizarea, administrarea și exploatarea pajjiștilor permanente și 
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 



Ordinului comun al M.A.D.R / M.D.R.A.P. nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor - cadru 
de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, 
orașelor, respectiv al municipiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 
Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de 
pajişte; 
Ordinului 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire și 
exploatare a pajjiștilor la nivel national, pe termen mediu și lung, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Art. 1777 și urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata cu modificările și 
completările ulteroare; 
Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.139 alin.3)lit.g) si art.196 (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se aprobă privind încheierea unor contracte de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate 
în proprietatea privată a comunei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2.Perioada de închiriere prin atribuire directă este de 7 (șapte) ani cu posibilitatea de prelungire 
pe inca 3 ( trei) ani printr-un act aditional la contractul de inchiriere 
Art.3.Prețul de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor aparținând domeniului privat al comunei 
Râciu, județul Mureș, este de ........... lei/ha/an. 
Art.4.Perioada cuprinsă între 15 mai – 15 noiembrie a fiecărui an se stabilește ca perioadă de pășunat, 
conform Amenajamentului pastoral; 
Art.5.Termenul limită de depunere a solicitărilor privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor 
se va depune de crescătorii de animale până la data de 1 martie al fiecarui an. 
Art.6.Se aprobă Regulamentul privind închirierea prin atribuire directă a pajistilor aparținând 
domeniului privat al comunei Râciu, Județul Mureș , conform anexei nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.7.Se aprobă Contractul de închiriere conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.8.Se împuternicește Primarul comunei Râciu, pentru organizarea procedurii de închiriere prin 
atribuire directă și semnarea contractelor de închiriere. 
Art.9.Comisia de evaluare a solicitărilor de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor privind 
atribuirea contractelor de închiriere a pajiștilor, precum și Comisia de soluționare a contestațiilor va 
fi numită prin Dispoziția Primarului comunei Râciu. 
Art.10. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Râciu prin Biroul financiar 
contabil și resurse umane.  
Art.11. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații publice; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 



 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

  
 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Alin-Ciprian                               Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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                                                                                                                                              Aprobat, 
                                                                                                                                               Primar 

                                                                                                                                   Belean Alin-Ciprian 
RAPORT 

 

pentru închirierea prin atribuire directa a pajistiloraparţinând domeniului privat al comunei Râciu 
 
Cadrul legal  care reglementeaza   administrarea pasunilor apartinand administratiei  locale este : 
-Legea nr. 72/2002- Legea zootehniei; 
-Ordinul   Ministrului  Agriculturii, Alimentatiei  si  Padurilor nr. 226/28.03.2003  pentru  aprobarea 
Strategiei  privind organizarea activitatii  de imbunatatire   si  exploatare a pajistilor la nivel 
national  pe termen  mediu  si lung  ,modificat  şi  completat  prin ordinal nr. 541/2009, -OU 57/2019 
privind Codul administrativ  
-Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
-Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice –priministrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea 
contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, oraşelor, respectival municipiilor; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 privind 
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
-Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
-Prevederile Hotărârii nr. 643 din 7 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013; 

Nr. de înregistrare:         din          .02.2021 
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Potrivit Legii nr. 72/2002 –Legea zootehniei  crescatorii de animale sunt persoane fizice si  juridice 
care detin  in proprietate specii  de animale  inscrise in registrul  de evidenta  agricola. 
Terenurile  evidentiate ca pajisti  apartinand Consiliilor locale se 
folosesc  in  exclusivitate  pentru  pasunat , faneata, cultivarea plantelor  de nutret in  vederea 
obtinerii   de masa verde, fan, seminte, constructii  zoopastorale, lucrari  de imbunatatire funciare 
pentru  cresterea potentialului  de productie al pajistilor.  
Având în vedere ordinul comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 541/210/2009, strategia privind organizarea activităţii 
de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivelul naţional pe termen mediu şi lung aprobată prin 
Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Administraţiei Publice nr. 
226/235/2003 s-a reglementat concesiunea păşunilor proprietatea comunelor. 
Atribuirea directă poate fi solicitată de către asociaţiile crescătorilor de animale legal constituite, 
persoane fizice şi juridice care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-Să fie înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor , 
-Să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM/Ha., 
-Să prezinte in program de amenajment pastoral pe perioada concesiunii. 
Privind cele arătate mai sus vă rog a stabili sumele care vor fi achitate către primărie de către 
concesiunar pe hectar, având în vedere programul de amenajament păstoral şi întreţinerea 
păşunilor. 
Perioada recomandată pentru atribuirea directă prin Ordinul mai sus menţionat este de 7 ani, 
urmând ca în fiecare an până la data de întâi a lunii februarie să verifice respectarea programului de 
amenajament prezentat  şi să decidă asupra continuării contractului sau anularea acestuia, clause 
care sunt înscrise în contract.   Suprafaţa păşunabilă pentru care se poate face concesiunii fiind de 
6,0 ha. 
Mentionez faptul  ca administrarea pajistilor comunale, orasenesti  si municipale intra in atributiile 
Consiliului local  care are obligatia de a stabili  in raspunderea  directa a primariilor executarea 
prevederilor  cuprinse in planurile anuale  de exploatare a pajistilor, ca urmare  solicit Consiliului 
local  adoptarea unei   hotarari prin care sa se stabileasca  in concret  masurile 
necesare  pentru  administrarea pasunilor, a izlazului  comunal.  
Datorita  faptului ca  anual se acorda subventii de la Uniunea Europeana    ce se utilizează  exclusiv 
pentru întreţinerea  şi  ameliorarea  acestora, propun  adoptarea unei hotărâri de consiliu  care să 
cuprindă  modalităţile de exploatare a păşunilor comunale, a însuşirii  caietului de 
sarcini  şi  a  Studiului  de oportunitate. Propun  ca in baza prerogativelor  atribuite de Prevederile 
O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 să organizăm 
licitaţia pentru atribuirea păşunilor. 
 

INTOCMIT,    
VICEPRIMAR-Curticăpean Răzvan-Condrate 

 
 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  25 ianuarie  2021 

 
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, ce vor fi  executate de catre 
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.02.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.23 din 18.02.2021  conform 
art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) 
lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale 
art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Văzând expunerea de motive nr............... din ......02.2021, prezentată de domnul Curticăpean Răzvan-Condrate-
viceprimar cu privire la lucrările de interes local care urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social, 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.6 alin. (2) (7) şi (8) din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat; 
HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit.g) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. Se aprobă  Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, ce vor fi  executate de catre beneficiarii 
de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit anexei care face parte 
întegrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează   viceprimarul şi   consilierul 
asistent  cu probleme de asistenţă socială. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 A.J.P.I.S Mureş; 
 Compartimentului asistenţă socială; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  

pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Alin-Ciprian                            Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                           Dunca Ioan                
 ………………………….....                                            ……………………… 
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Primar, 

Belean Alin-Ciprian 
   ………………………. 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, ce vor fi  executate de catre 
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Informaţii de bază 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in art. 6, alin.7 din Legea nr. 416/2001 
- Legea privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
care precizeaza faptul ca primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni 
sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca, sa tina evidenta 
acestor ore si sa asigure instructajul privind tehnica securitatii in munca.  
Planul de actiuni sau lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a 
consiliului local. Planul de actiuni sau lucrari de interes local, lista cuprinzand 
beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele ce urmeaza sa efectueze actiuni 
sau lucrari de interes local va fi transmis agentiilor pentru prestatii sociale 
judetene si afisat la sediul primariei.  
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare, una din persoanele apte de munca din 
familia beneficiara de ajutor social, are obligatia de a presta lunar, actiuni sau 
lucrari de interes local, conform anexei ce face parte integranta din prezenta 
hotarare.  

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
   În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) din OU 57/2019 privind 

Codul administrativ 
   Prezint: 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes 
local pe anul 2021, ce vor fi  executate de catre beneficiarii de ajutor social, 
conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.  

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 

 
 

 

Nr. de înregistrare:        din      .02.2021 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  25 ianuarie 2021 

 
privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2021 al comunei 
Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.02.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.       din     
.02.2021  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 
alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând:  
Adresa nr................................ transmisă de ISU Horea al județului Mureș, privind transmiterea spre 
avizare a planului propriu de pregătire pentru anul în curs, 
Expunerea de motive înregistrată sub nr. .............../ ..............02.2021 întocmită de  domnul Belean 
Alin-Ciprian  primarul comunei Râciu; 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu. 
Având în vedere: 
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea   nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile 
serviciilor de urgență profesioniste; 
Hotărârea Guvernului nr.1492/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 
de urgență; 
Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor 
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al 
protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; 
Hotărârea Guvernului   nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile 
de urgență voluntare; 



Hotărârea  Guvernului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, 
condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive 
ale personalului din serviciile de urgență voluntare/private. 
Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.1/IG din 
04.01.2019 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor 
prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din 
administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate în anul 2019; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor  nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de 
planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 
prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 106/2007 – pentru aprobarea Criteriilor de stabilire 
a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic 
sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de  
performanţă   privind   constituirea, încadrarea şi dotarea  serviciilor voluntare şi a serviciilor private  
pentru situaţii de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de 
protecţie civilă; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 166/2010 - pentru aprobarea Dispozițiilor generale 
privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 146/2013 - pentru aprobarea Dispozițiilor generale 
de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 605/2008 - pentru aprobarea Dispozițiilor generale 
de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea  de miriști, vegetație 
uscată și resturi vegetale; 
Ordin comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1160/2006 și Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de 
teren; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale 
de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 
autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor; 



Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor; 
Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.28/2009 și al Ministerului Culturii, 
Cultelor și Patrimoniului Național nr.2338/2009 – pentru  aprobarea  Dispozițiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la obiective de cult; 
Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1508/2006, Ministerului 
Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr.2058/2006 și Ministerului Educației și Cercetării 
nr.5709/2006 pentru  realizarea și implementarea în sistemul educațional a Programului național de 
educație antiseismică a elevilor; 
Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din 
învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 62170/9647/2013; 
Ordinul Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 3825/2013 privind aprobarea regulamentelor concursurilor 
naţionale "Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa. 
În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.d), alin.7, lit.h), art 139 alin (1), si art. 196 alin.(1) lit.a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă  Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2021 al comunei Râciu, 
conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 S.V.S.U. Râciu; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
Primar,                                                                                   Avizat pentru legalitate 
Belean Alin-Ciprian                                                                  Secretar general  
                                                                                                         Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                           ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 25 ianuarie 2021 

 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Râciu pentru anul 2021  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.02.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr....... din 
18.02.2021  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând 
Adresa nr. ……… din  ………...2020 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al Judeţului 
Mureş; 
Expunerea de motive înregistrată sub nr...... din .....02.2021   întocmită de  domnul Belean Alin-
Ciprian  primarul comunei Râciu; 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu. 
În conformitate cu prevederile: 
Ordinului nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aprobare a P.A.A.R., şi a structurii cadru;  
Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, (*republicată*) - (*actualizată*); 
Ordinului 1184/2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de 
evacuare in situatii de urgenta; 
Ordinului 886/2005, pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de 
instiintare, avertizare si alarmare a populatiei; 
Hotărârea nr. 182 din 9 februarie 2006 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2004 
pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de 
seisme şi/sau alunecări de teren; 
HG 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi 
reducerea efectelor inundaţiilor; 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu alin.(7), lit.h),  art 139 alin (1), si art. 196 
alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 



Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Râciu pentru anul 2021, 
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 S.V.S.U. Râciu; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

 
 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Alin-Ciprian                            Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                            ………………………. 
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Râciu pentru anul 2021  

 

Informaţii de bază 

ORDINUL nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a 
Planului de analiza şi acoperire a riscurilor stabilite scopurile, obiectivele, 
răspunderile, precum şi principalele elemente şi etape de parcurs care 
trebuie avute în vedere la elaborarea planurilor de analiza şi acoperire a 
riscurilor. Planul de analiza şi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile 
potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, 
măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor 
respective.  
Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaterea de către toţi factorii implicaţi 
a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia 
unei situaţii de urgenta, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune 
pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de 
urgenta şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenta, adecvat fiecărui 
tip de risc identificat.  
OBIECTIVELE P.A.A.R sunt:  
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenta, prin 
evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori 
limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificarii 
şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;  
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forte 
destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenta;  
c) stabilirea conceptiei de intervenţie în situaţii de urgenta i elaborarea 
planurilor operative;  
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d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi 
gestionării situaţiilor de urgenta.  
PAAR se întocmesc de comitetele locale pentru situaţii de urgenta şi se 
aproba de Consiliile Locale, corespunzător unităţilor administrativ-
teritoriale pe care le reprezintă. 
Problematica existenţei surselor de risc şi a producerii naturale şi 
tehnologice preocupa din ce în ce mai mult oamenii de ştiinţa, instituţiile cu 
sarcini în domeniu şiîn primul rând Comitetele Locale pentru Situaţii de 
Urgenţă. Numeroase lucrări, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice 
analizează fenomenologia surselor de risc şi a dezastrelor, cauzele, 
manifestările şi consecinţele acestora. Comunitatea internaţională, prin 
instituţiile sale repezentative, depune eforturi deosebite pentru realizarea 
unităţii de concepţie şi de acţiune. 
Toate aceste preocupări, particularizate uneori la nivel naţional, în mod 
diferenţiat faţă de alte acţiuni similare pe plan internaţional, nu au ajuns să 
definească un anumit tip de a management al urgenţelor civile, recunoscut 
şi acceptat de majoritatea statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite 
sau de cele afiliate Organizaţiei Internaţonale a Protecţiei Civile. 
Întocmirea "PLANULUI DE ACOPERIRE A RISCURILOR TERITORIALE DIN ZONA 
DE COMPETENŢĂ" are ca scop cunoaşterea surselor potenţiale de pe raza 
localităţii (municipiu, oraş,comună), în vederea desfăşurării de acţiuni în 
situaţii de predezastru, pe timpul şi după producerea acestora, având ca 
obiectiv prevenirea şi protecţia populaţiei, a bunurilor materiale,  valorilor 
de patrimoniu şi de mediu, precum şi înlăturarea urmărilor acestora.  
Experienţa şi realitatea au demonstrat însă că oricât de dezvoltat economic 
ar fi un stat, formele de manifestare şi urmările dezastrelor naturale şi 
tehnologice fac uneori imposibilă orice acţiune de răspuns, indiferent cât de 
bine ar fi ea concepută şi organizată. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 
comunei Râciu pentru anul 2021. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 



 
   

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 18 noiembrie 2020 

 
privind aprobarea organizării reţelei școlare de pe raza comunei Râciu, pentru  anul şcolar 2021-
2022 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de ......................., urmare a dispoziţiei de convocare 
nr..................... din  ........................., conform conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), 
alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.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.                  din data de 18.11.2020, a primarului comunei Rîciu;  
Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 8255/01.10.2020, prin care se solicită  
transmiterea proiectului de hotărâre a consiliului local pentru aprobarea organizării reţelei școlare 
de pe raza comunei Râciu, pentru  anul şcolar 2021-2022. 
Adresa nr. 1992/16.11.2020 a Școlii Profesionale "Gh.Șincai" Râciu privind discutarea și aprobarea 
în consiliul de administrație a rețelei școlare. 
Raportul comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 24 lit.a) din Metodologia privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare  pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 
efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi  în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea 
avizului conform în vederea  organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 
şcolar 2020-2021, aprobat prin Ordinul MEN nr. 5599 din 21 septembrie  2020, 
Prevederile OUG nr. 75/2005 (*actualizată*) privind asigurarea calităţii educaţiei,  
Prevederile HG nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 
standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe 
baza costului standard per elev/preşcolar; 
Prevederile Legii nr. 500/2002 (*actualizată*) privind finanţele publice; 
Prevederile Hotărârii nr. 136 din 2 martie 2016 (*actualizată*) privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de 
bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului 
standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu 



particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal 
acreditat, particular şi confesional; 
În temeiul prevederilor art art.139, alin.(1) lit.b) art.196, alin. (1), lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea, 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei școlare de pe raza comunei Râciu, pentru  anul şcolar 2021-
2022, conform Anexei, ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
Art.2. Primăria comunei Râciu şi Şcoala Profesională „Gh. Şincai” Râciu vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local a Comunei Râciu 
nr.27  din 05.05.2020. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş; 
 Şcolii Profesionale „Gh. Şincai” Râciu; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 
 

 

 
 

 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
Belean Alin-Ciprian                                         Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                              
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 
   ………………………. 

                                                                                                                                              

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea organizării reţelei școlare de pe raza comunei Râciu, pentru  anul şcolar 2021-2022 

Informaţii de bază 

Prin Hotărârea nr.27/05.05./2020  a Consiliului Local al comunei Râciu, s-a 
aprobat reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ  
preuniversitar de stat ce a funcţionat începând cu data 1 septembrie 2020 
pentru ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al 
comunei Râciu. 
Prin adresa cu nr. 825/01.10.2020, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 
solicită aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat ce va funcţiona începând cu data 1 septembrie 2021 
la nivelul comunei Râciu.  
Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 19 alin. (4) pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi 
formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza 
avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, 
funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învaţământ, fară 
personalitate juridica - ca parţi ale unei unităţi de invăţământ cu 
personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de 
credite, în condiţiile legii iar potrivit art. 61 alin.(2) reţeaua şcolară a 
unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar se organizează 
de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor şcolare. 
Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, în conformitate cu 
prevederile ar. 19 alin 4 şi art. 61 alin 2 din Legea Educatiei Nationale nr. 
1/2011 modificată şi completată,  coroborat cu prevederile art art.139, 
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alin.(1) lit.b) art.196, alin. (1), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ propunem spre aprobare Consiliului 
Local :  
1.Reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat din comuna Râciu începând cu data de 01.09.2021 conform Anexei 1 la 
prezentul raport.  
2.Începînd cu data prevăzută la punctul 1, încetează efectele Hotărârii 
nr.27/2020 a Consiliului Local al comunei Râciu, privind reorganizarea 
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  ce a 
funcţionat începând cu data 1 septembrie 2020. 

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
 În acest sens, în temeiul prevederilor din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
Prezint: 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei școlare de pe 
raza comunei Râciu, pentru  anul şcolar 2021-2022 

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 

 

   

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 Din  9 februarie  2021 

 
 

 

pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărîrea nr. 65/27 noiembrie 2020 privind 
nominalizarea reprezentantului primarului și  reprezentanții consiliului local în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Profesionale"Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2020-2021 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  26.02.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr..... din 
18.02.2021, conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
HOTĂRÂREA nr. 65 din  27 noiembrie 2020 privind nominalizarea reprezentantului primarului și  
reprezentanții consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii Profesionale"Gheorghe Şincai 
Râciu", în anul şcolar 2020-2021; 
Dispozitia nr.21 din data de O9.02.2021 privind incetarea contractului individual de muncă al 
domnului Biro Daniel-Răzvan angajat în funcția de consilier personal al primarului comunei Râciu, 
judelul Mureș; 
Expunerea de motive nr........./......02.2021 a primarului comunei Râciu privind modificarea și 
completarea art.1 din Hotărîrea nr. 65/27 noiembrie 2020 privind nominalizarea reprezentantului 
primarului și reprezentanții consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii 
Profesionale"Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2020-2021; 
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Ținând cont de: 
Prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  

Prevederile art.96 alin.(2) lit.a) din Legea nr.1/2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale;  

Prevederile art.1 pct.21 din O.U.G. nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, 
cercetãrii științifice și pentru modificarea unor acte normative;  

Prevederile art. 2, art.4 alin.(1) lit.”b ”, art.5 alin.(1) şi alin.(2), lit.”a”, art.7 alin.(1) art. 15 din ORDINUL 
nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 



şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările 
aduse de Ordinul 4621/23 iulie 2015, 
Prevederile ORDINULUI nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor  de învăţământ preuniversitar; 
Ținând cont de prevederile art.129, alin.7, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 

 
                                                 HOTĂRÂRE : 

 
Art.1.Se aprobă modificarea și completarea art.1 din Hotărîrea nr. 65/27 noiembrie 2020 privind 
nominalizarea reprezentantului primarului și reprezentanții consiliului local în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Profesionale"Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2020-2021, în sensul 
inlocuirii reprezentantului primarului dl Biro Daniel-Răzvan-consilier al primarului cu dl Dunca Ioan-
secretar general. 
Art.2. Celelalte articole ale Hotărârii nr. 65/27 noiembrie 2020 rămân nemodificate. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Şcolii Profesionale"Gheorghe Şincai"Râciu; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 Belean Alin-Ciprian                                                 Secretar general- Dunca Ioan 
                                                                                                      
 ………………………….....                                                     ………………………. 
 

 
                           

  
 
 
 
 

http://www.comunariciu.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ 

COMUNA RÂCIU 
 

    Strada Gheorghe Şincai nr. 58, localitatea Râciu, România, 547485  
    Tel/Fax: +4 (0265) 426.003 / +4 (0265) 426.212, www.comunariciu.ro, email: riciu@cjmures.ro  

 

 
Primar, 

Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărîrea nr. 65/27 noiembrie 2020 privind 
nominalizarea reprezentantului primarului și  reprezentanții consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii 
Profesionale"Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2020-2021 

Informaţii de bază 

Ținând cont de Dispozitia nr.21 din data de O9.02.2021 privind incetarea contractului 
individual de muncă al domnului Biro Daniel-Răzvan angajat în funcția de consilier personal 
al primarului comunei Râciu, judelul Mureș; 
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. 

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărîrea nr. 65/27 noiembrie 2020 privind 
nominalizarea reprezentantului primarului și  reprezentanții consiliului local în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Profesionale"Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2020-2021 
 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 

 
 

 
 

Nr. de înregistrare:         din      .02.2021 
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2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  3 februarie  2021 
 

 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a 

mandatului de consilier local al domnului  Aștelean Toader-Vasile, ales pe lista de candidați a PMP 

și declararea ca vacant a locului deținut de acesta 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.02.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr....... din 
18.02.2021  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Luând în considerare:  
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 
consilieri locali în cadrul Consiliului Local al comunei Râciu, jud. Mureș atribuite, în urma alegerilor 
pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020. 
Ordinul Prefectului județul Mureș nr. 414/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a 
Consiliului Local al comunei Râciu; 
Cererea de demisie a dlui Aștelean Toader-Vasile, înregistrată la Primăria comunei Râciu cu nr. 
567/01.02.2021;  
Adresa nr. 567/02.02.2021 trimisă de instituția noastră Partidului Mișcarea Populară privind demisia 
dlui Aștelean Toader-Vasile, pentru nominalizarea primului  consilier de pe lista de supleanți;  
Având în vedere referatul constator nr. ………..întocmit de către Secretarul general al comunei Râciu;   
Ținând cont de prevederile: 
Art. 204, alin. 2, lit. „a” și alin. (3), din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ precum si ale Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al 



comunei Râciu și cu respectarea art. 30 – 34, din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică 
locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, 
alin. 1, lit. „a” privind Codul Administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a 
mandatului de consilier local al domnului  Aștelean Toader-Vasile, ales pe lista de candidați a PMP. 
și declararea ca vacant a locului deținut de acesta. 
Art.2.Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanța de contencios 
administrativ, în termen de 5(cinci) zile de la adoptare sau, după caz, de la comunicare. 
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; 
 Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Râciu; 
 D-lui Aștelean Toader-Vasile; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 

 

 
PRIMAR,                                                                                       Contrasemnează                                                                                    
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                            Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                                       Dunca Ioan                      

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

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a 

mandatului de consilier local al domnului  Aștelean Toader-Vasile, ales pe lista de candidați a PMP și 

declararea ca vacant a locului deținut de acesta 

Informaţii de bază 

În baza Încheierii civile 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 consilieri locali în cadrul Consiliului Local 
al comunei Râciu, jud. Mureș atribuite, în urma alegerilor pentru autoritățile 
administrației publice locale din data de 27.09.2020 a fost ermis Ordinul 
Prefectului județul Mureș nr. 414/27.10.2020 privind constatarea ca legal 
constituit a Consiliului Local al comunei Râciu; 
În data de 01.02.2021 a fost înregistrată la registratura Consiliului Local  
Râciu cu nr.567 cererea de demisie din funcția de consilier local al dlui 
Aștelean Toader-Vasile.  
Conform art. 204  din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, încetarea mandatului de consilier local și de 
consilier județean are loc în următoarele condiții: 
a) demisie; 
 
Potrivit alin.(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate 
la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii 
condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz. 

Nr. de înregistrare:          din      .02.2021 
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În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept 
a mandatului de consilier local sau de consilier judeţean, precum şi 
vacantarea locului de consilier local sau de consilier judeţean se realizează 
printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la 
propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau 
a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia 
evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată 
judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 
122, precum şi consilierului local. 
Potrivit art. 204 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „în 
situaţiile prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c-f şi lit. l, constatarea încetării de drept 
a mandatului de consilier local sau de consilier judeţean, precum şi 
vacantarea locului de consilier local sau de consilier judeţean se realizează 
printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la 
propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau 
a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia 
evenimentului”; - art. 204 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ „consiliul local, respectiv consiliul judeţean are obligaţia de a 
adopta hotărârea prevăzută la alin. 6 în termen de 30 de zile de la 
introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de 
primar şi de secretarul general al unităţii/subidiviziunii administrativ-
teritoriale ori de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al 
judeţului, după caz, cu privire la una dintre situaţiile prevăzute.  
Pe lista de supleanți de la alegerile din ziua de 27 septembrie 2020 sunt mai 
multe persoane care au calitatea de membri  PMP. Următorul pe listă este 
domnul Oroian Cristian. 
Menţionăm că, în cazul în care lista transmisă către noi de către PMP nu se 
respectă, trebuie să ne transmită și declaraţia de renunţare a primului 
supleant sau a supleanţilor. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre privind privind constatarea încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al 

domnului  Aștelean Toader-Vasile, ales pe lista de candidați a PMP și 

declararea ca vacant a locului deținut de acesta. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 
   

 

 



 

 

 

 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  25 ianuarie  2021 

 
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Râciu care vor face 
parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 
al comunei Râciu 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.02.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 3.... din   
18.02.2021  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând: 
Expunerea de motive nr........... din .......02.2021, prezentată de dl. Primar Belean Alin-Ciprian si 
proiectul de hotarare inaintat spre dezbatere consiliului local;  
Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local 
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr. ...... din ......02.2021; 
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Având în vedere prevederile: 
Art. 485 alin. 5, art. 11 alin. 4 lit. e) și art. 11 alin. (6) Anexa 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată 
începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii 
funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și  
completările ulterioare 
Art.7, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Cod civil;  



Art.5, lit.m) și n) art.129, alin. (2), lit.a), respectiv art.240 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  
In temeiul prevederilor art. 129 alin. 14, art.133, alin.(1), art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se desemnează 2 consilieri locali membri în cadrul Comisiei pentru evaluarea secretarului 
general al comunei Râciu:  
- ................................................ 
- ................................................  
Art.2.Comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Râciu se constituie prin dispoziția 
Primarului comunei Râciu pe baza nominalizărilor Consiliului local al comunei Râciu.  
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.  
Art.4.Biroul financiar și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Râciu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.5. 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; 
 Persoanelor nominalizate la art.1; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Primar, 

IOAN VASU 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Râciu care vor face parte 
din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 
Râciu 
 

Informaţii de bază 

Proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru 
evaluarea secretarului general al comunei Râciu, este inițiat de Primarul comunei Râciu în 
conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ.  
Art. 485 alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ prevede astfel: (5) 
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii 
administrativ - teritoriale/ subdiviziunii administrativ - teritoriale se realizează de către o 
comisie de evaluare formată din primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi 2 
consilieri locali, respectiv judeţeni, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin 
hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.  
Prin urmare, considerăm legală și oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind 
desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al 
comunei Râciu. 

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Râciu care vor 
face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Râciu. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nr. de înregistrare: .......  din   ......02.2021 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  25 ianuarie  2021 

 
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a  mijlocului fix  autoutilitară N3, marca MAN, tip 
TGX28.400 6X2-2BL şi accesorii 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de  26.02.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …… din   
18.02.2021  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Văzând: 
Expunerea de motive nr. ........ din ........02.2021 al Primarului comunei Râciu privind aprobarea 
vânzării prin licitaţie publică a  mijlocului fix  autoutilitară N3, marca MAN, tip TGX28.400 6X2-2BL 
şi accesorii 
Fișa mijlocului fix, nr.de inventar 4013, grupa echipamente tehnologice, Masină de agățat 
containere incărcător cârlig. 
Ținând cont de prevederile: 
HOTĂRÂRII nr. 841 din 23 octombrie 1995 - (*actualizată*) privind procedurile de transmitere fara 
plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice; 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Respectând procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.c) și d), alin.(6) lit.b), art. 311, 334-346, art.363 

coroborate cu  art.196 (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările 

și completările ulterioare, adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

Art.1. (1) Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a  mijlocului fix  autoutilitară N3, marca MAN, 
tip TGX28.400 6X2-2BL şi accesorii. 
(2)Vânzarea se va putea efectua numai după întocmirea unui raport de evalaure întocmit de un 
evaluator autorizat și după aprobarea acestuia de către consiliul local. 



(3) Caietul de sarcini si Instructiunile de participare la licitatie vor fi aprobate odată cu raportul de 
evaluare. 
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Râciu prin Biroul financiar 
contabil și resurse umane.  
Art.3. Cu suma rezultată din vânzarea autoutilitarei se va achiziționa un vehicul cu utilizare speciala 
- UNIMOG. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații publice; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  

 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Alin-Ciprian                               Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a  mijlocului fix  autoutilitară N3, marca MAN, tip 
TGX28.400 6X2-2BL şi accesorii 

Informaţii de bază 

În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre 
privind vânzarea prin licitaţie publică a  mijlocului fix  autoutilitară N3, marca 
MAN, tip TGX28.400 6X2-2BL şi accesorii, după insușirea Raportului de 
evaluare intocmit de un evaluator autorizat. 
Autoutilitara a fost achiziționată în anul 2010, fiind evidențiată în domeniul 
privat-amortizabil, având nr. de inventar 4013, grupa echipamente 
tehnologice, fiind denumită mașină de agățat containere cu incărcător 
cârlig, având codul de clasificare 2.1.24.5-Mașini, utilaje și instalații pentru 
tratarea deșeurilor menajere. A fost dată în folosință în anul 2010, având o 
durată normală de funcționare de 144 luni. Cu suma rezultată din vânzarea 
autoutilitarei se va achiziționa un vehicul cu utilizare speciala - UNIMOG. 

   

Propunerea spre 

aprobare 

Stimaţi consilieri,  

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a  mijlocului fix  
autoutilitară N3, marca MAN, tip TGX28.400 6X2-2BL şi accesorii. 

  

Semnătura 

reprezentantului legal 

 

  
 

 

Nr. de înregistrare:        din      .02.2021 
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