
 
   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr.3  din 27 ianuarie 2022 
 

privind aprobarea organizării reţelei școlare de pe raza comunei Râciu, pentru  anul şcolar 2022-2023 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.5 din 
19.01.2022, 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. 7231  din data de 23.11.2021, a primarului comunei Râciu;  
Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 741/08.11.2021, prin care se solicită  transmiterea 
proiectului de hotărâre a consiliului local pentru aprobarea organizării reţelei școlare de pe raza 
comunei Râciu, pentru  anul şcolar 2022-2023. 
Adresa nr. 1869/23.11.2021 a Școlii Profesionale "Gh.Șincai" Râciu privind discutarea și aprobarea în 
consiliul de administrație a rețelei școlare. 
Avizul conform al ISJ nr. 10.192/23.12.2021 înregistrat la instituția noastră cu nr. 242 din data de 
14.01.2022;  
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 2022-2023, aprobat prin 
Ordinul MEN nr. 5511/2021, 
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 2022-2023, 
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.18/2021. 
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. 
 

 

 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează                                                                                   
Zăhan Viorel-Florin                                                                    Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
…………………                                                              ……………………….                                                                                                                                                      

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.satu-mare.ro/fisiere/stiri/2012phReteaScolara-Anexa.pdf
http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 

 JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 4  din  27 ianuarie 2022 

 
 

privind raportul  de inspecție economico-financiară efectuat de către DGRFP Brașov  la operatorul 
economic SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.5  din 
19.01.2022 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.367 din 20.01.2022, privind rezultatele controlului de inspecție 
economico-financiară efectuat de către DGRFP Brașov  la operatorul economic SC Servicii Edilitar-
Gospodărești Râciu SRL. 
Adresa nr. MS 36/08.12.2021 a DGRFP Brașov, Serviciul Inspecție  Economico-Financiară prin care 
ne inaintează un exemplar al Raportului de inspecție economico-financiară și Dispoziția obligatorie 
ca urmare a controlului efectuat la SC Servicii Edilitar-Goospodărești Râciu SRL; 
Ţinând cont de prevederile: 
OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli; 
Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de 
organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune 
OMFP nr. 923/2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare 
la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu*) 
Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**) privind societăţile; 
Legii contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**); 
ORDINULUI nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile; 
Ordonanței nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 
ORDINULUI nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii  bugetului de 
venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. 



În temeiul prevederilor 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. Acționarul unic, Consiliul Local al comunei Râciu  a luat la cunoștință măsurile prevăzute în 
raportul  de inspecție economico-financiară, nr. MS 36/08.12.2021, efectuat de către DGRFP Brașov  
la operatorul economic SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2.Măsurile și deficiențele constatate în prezentul raport vor fi remediate de către 
administratorul societății în termenele dispuse împreună cu responsabilul CFP și CFG. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează   primarul comunei 
Râciu și biroul financiar contabil și resurse umane.    
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Servicii Edilitar Gospodărești Râciu SRL; 
 Biroului financiar contabil și 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. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Zăhan Viorel-Florin                                   Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                                        Dunca Ioan 

                                                                                                                                 ………………             
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 5  din 27.01.2022 

 
 

privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare“ al comunei Râciu 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.5 din    
19.01.2022  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; 
Având în vedere: 
Expunerea de motive, întocmită de Primarul comunei Râciu, în calitate de iniţiator al proiectului 
de hotărâre, înregistrată sub nr. 369/20.01.2022. 
Prevederile anexei 7 alin. (2) din Hotarârea  nr.  110 din 28 decembrie 2021 privind actualizarea 
statutului comunei    Râciu; 
Raportul de specialitate prezentat de către domnul Dunca  Ioan, secretarul general al comunei 
Râciu; 
Ținând cont de: 
Prevederile art. 129, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
Prevederile art. 7, alin. (2) din Noul Cod Civil;  
Prevederile art. 36, coroborat cu dispozițiile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
Prevederile art. 120-121 din Constituția României, republicată;   
Legii nr.199/17.11.1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 5, art. 75, art. 84, art. 87, art. 88, art. 95, alin. (2), art. 96, art. 
98, art. 129, art. 133, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 139, art. 140, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), 
art. 198, alin. (1-2), art. 199, alin. (1-2), art. 240, alin. (1-2), art. 243, alin. (1), lit. a), din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se conferă Titlului de „Cetățean de Onoare“ al comunei Râciu,  profesorilor pensionari Bucur 
Ioan, Velcherean Ioan și Sălăgean Iuonel care s-au distins prin activitatea și munca depusă în 



domeniul invățământului și preotului pensionar ortodox Șoțan Ioachim  ca slujitor al lui Dumnezeu 
pentru binele locuitorilor satului Râciu. 
Art.2. Ceremonia de conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare“ al comunei Râciu, va avea loc în 
cadrul unei recepții festive organizate la o dată ce se va stabili ulterior, iar distincțiile vor fi 
înmânate de către primarul comunei Râciu. 
Art.3. Primarul comunei Râciu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.4. 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; 
 Domnilor prof. Bucur Ioan, Velcherean Ioan și Sălăgean Iuonel; 
 Dlui Preot Soțan Ioachim; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Zăhan Viorel-Florin                                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 

                                                                                                              ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 6  din 27 ianuarie 2022 
 

privind aprobarea alocării de fonduri pentru realizarea documentației tehnice pentru proiectul 
“Modernizarea blocurilor de locuințe din comuna Râciu prin eficientizare energetică”   
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.5 din 
19.01.2022, 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. 371  din data de 20.01.2022, a primarului comunei Râciu;  
Raportul de specialitate nr. 372/20.01.2022 al Biroului financiar-contabil și resurse umane 
privind fundamentarea proiectului de hotărâre prin care se propune realizarea documentației 
tehnico-economice, faza DALI, pentru creșterea eficienței energetice la 3 blocuri de locuințe din 
comuna Râciu.  
Având în vedere: 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-
economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările 
ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, art. 15, alin. b; 
în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, adoptă următoarea, 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1 Se aprobă alocarea de fonduri pentru realizarea documentației tehnice pentru proiectul 
“Modernizarea blocurilor de locuințe din comuna Râciu prin eficientizare energetică”.   



Art.2. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata, implementării proiectului 
“Modernizarea blocurilor de locuințe din comuna Râciu prin eficientizare energetică”, se vor asigura 
din bugetul local. 
Art.3. Se împuternicește domnul Belean Alin-Ciprian, primarul comunei Râciu, să semneze toate 
actele necesare și contractul de finanțare în numele comunei Râciu. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil și 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. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează                                                                                   
Zăhan Viorel-Florin                                                                    Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
…………………                                                              ……………………….                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 7  din  27 ianuarie 2022 
 

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022, 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 27.01.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.5 din 19.01.2022 
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.373 din 20.01.2022, 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 2022, 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. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Zăhan Viorel-Florin                                   Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                                        Dunca Ioan 

                                                                                                                                 ………………         

http://www.comunariciu.ro/

