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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
Proces-verbal 

 

Încheiat astăzi, 03.01.2022 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Râciu. 
Şedinţa începe la ora 9,00. 
Consiliul Local al Comunei Râciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei Râciu 
nr. 345 din 27.12.2021, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.133 alin. (2) lit.a), 
art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și 
art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrative. 
Lucrările şedinţei sunt deschise  de către domnul Dunca Ioan, secretarul general al Consiliului 
Local. 
Vă informez că din totalul de 13 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 12 
consilieri şi anume:  BACIU GHEORGHE, BAD FLORIN-MARIUS, BORDA GHEORGHE, COZOȘ IOAN-
ANDREI, COZOȘ PETRU, CURTICĂPEAN RĂZVAN-CONDRATE, FLOREA CRINIȘOR-FLORIN, SUCIU 
MIRCEA, SALA PAVEL-MARIAN, VINCOVICI IULIUS-AURELIAN, VASU RAUL-FLORIN și ZĂHAN 
VIOREL-FLORIN.  Lipsește consilierul local CHERTES IOAN. 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din  OU 57/2019 privind Codul 
administrativ, înaintea fiecărei sedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al sedinţei anterioare. 
Acum, înainte de sedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul verbal al sedinţei Consiliului local 
din data de 28.12.2021, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesele verbale în forma prezentată.  
Cine este pentru? 12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Dl Zăhan Viorel-Florin - preşedintele de şedinţă  
Avem pe masă toate materialele discutate în comisii şi doresc să le supun votului dvs. astăzi. 
Ordinea de zi este următoarea: 
I.  
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2022. 
Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian. 
3. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Supun votului dumneavoastră punctele de pe ordinea de zi.  
Cine este pentru?  12 voturi 
Cine este împotrivă ?  
Abţineri? 
Cu  12  voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
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Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
Dl Zăhan Viorel-Florin -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul domnului 
secretar. 
Dl secretar. Suma rămasă neutilizată la sfârşitul anilor precedenți, în contul din Trezorerie, intră 
conform legii în fondul de rulment, sumă care poate fi utilizată ulterior cu aprobarea consiliului 
local pentru acoperirea golului temporar de casă. Spre exemplificare: Plata salariilor pentru luna 
decembrie 2021 se va efectua în data de 5 ianuarie 2022, dată la care nu există încasări  pentru 
anul în curs. 
Prin urmare în baza: 
- art. 58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare se solicită aprobarea unui împrumut din excedentul anilor precedenți în 
sumă 300.000 lei, utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și suma de 
300.000 lei  pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2022 a secțiunii de 
funcționare. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  12  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  12  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.1/2022. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Zăhan Viorel-Florin. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                     Secretar general al UAT, 
Zăhan Viorel-Florin                                                                                            DUNCA IOAN   
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