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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
Proces-verbal 

 

Încheiat astăzi, 10.02.2022 cu ocazia şedinţei  ordinară a Consiliului Local al Comunei Râciu. 
Şedinţa începe la ora 15,00. 
Consiliul Local al Comunei Râciu a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului comunei Râciu 
nr. 19 din 02.02.2022, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.133 alin. (1) lit.a), art.134 
alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), al in. (3) lit.b) și art.196 
alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019  privind Codul administrativ. 
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:  BAD FLORIN-MARIUS, BACIU GHEORGHE, BORDA GHEORGHE, CHERTES 
IOAN, COZOȘ IOAN-ANDREI, COZOȘ PETRU, CURTICĂPEAN RĂZVAN-CONDRATE, FLOREA 
CRINIȘOR-FLORIN, SUCIU MIRCEA, SALA PAVEL-MARIAN, VINCOVICI IULIUS-AURELIAN, și ZĂHAN 
VIOREL-FLORIN. Lipsește consilierul local VASU RAUL-FLORIN.  
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 27.01.2022, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesul verbal în forma prezentată.  
Cine este pentru? 12 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Vă informez că punctul nr. 2 de pe ordinea de zi nu poate fi adoptat deoarece nu am primit toate 
sumele de la finanțe, motiv pentru care trebuie să-l amânăm pentru ședința din data de 
15.02.2022. De asemenea vom introduce un alt proiect pe ordinea de zi și anume proiectul de 
hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirea în care funcţionează cabinetele 
de medicină de familie. 
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 alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru 
perioada februarie-aprilie 2022. 

Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian 
2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 4 din  HOTĂRÂREA nr. 94 din 26 
noiembrie 2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din 
comuna Râciu în anul 2022. 

Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian 
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3.Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii elevelor  Vulc Geanina  și Oltean Ionela, din cadrul 
Școlii Profesionale ”Gheorghe Șincai Râciu”, care au obținut performantele deosebite la acțiunile sportive 
naționale și internaționale oficiale, precum și profesorului care le-a pregătit pe acestea. 

Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian 
4.Proiect de hotărâre privind domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii, persoane 
fizice vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2022. 

Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian 
5.Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui 
imobil identificat în CF 50928 având categoria de folosință  drumuri aparţinând domeniului public al 
comunei Râciu. 

Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian. 
6.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al unității 
administrativ teritoriale comuna Râciu,  pentru anul 2022. 

Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian. 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea 
profitului si raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2021 la SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL. 

Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian. 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Edilitar 
Gospodărești Râciu SRL, pentru anul 2022. 

Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian. 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 
2022 al comunei Râciu. 

Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian. 
10.Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirea în care 
funcţionează cabinetele de medicină de familie. 
Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian. 
11. 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. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
În baza prevederilor art.123, alin.1,  alin.4, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ. 
Ţinând cont de Regulamentul de Organizare şi  funcţionare al Consiliului Local al comunei Râciu 
H.C.L Nr.7/2016, unde la Cap.II, secţiunea I, art.9 este stabilită: “Durata mandatului preşedintelui 
de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni, perioadă în care acesta nu-şi pierde calitatea de 
consilier”.  
Vă rog să faceți propuneri. Dl consilier Curticăpean Răzvan-Condrate îl propune pe dl.Suciu 
Mircea. 
Dacă mai doreşte cineva să facă propuneri ? 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 11  din cei  12  consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr. 
8/2022. 
Punctul nr.2. 
Dl Suciu Mircea -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul domnului 
secretar general pentru a da detalii despre acest proiect. 
Dl secretar general. Impozitele si taxele locale reprezinta una din resursele pe care se constituie 
bugetul local, de aceea fundamentarea lor este obligatoriu de stabilit in decursul anului pentru 
anul fiscal urmator. Odata cu aparitia Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal materia impozabila 
este reglementata prin prevederi specifice unitare. La anumite categorii de venituri guvernul 
prevede nivelurile actualizate pentru impozite pe cladiri, terenuri, auto, alte taxe, dar lasa la 
indemana Consiliului Local posibilitatea de a stabili nivelurile altor taxe l ocale (taxa pentru 
eliberarea autorizatiilor, avizelor, taxe de folosire a domeniului public, taxe piata, etc) in 
conformitate cu specificul economic si social al zonei. In algoritmul de calcul al impozitelor si 
taxelor locale anumite valori au fost stabilite insăsi prin Codul Fiscal, iar altele au fost 
determinate intre anumite cote procentuale, lasandu-se la latitudinea Consiliilor Locale stabilirea 
valorilor intre limitele prevazute de lege. Pentru situatiile in care Consiliile Locale pot hotari intre 
anumite limite procentuale, si nu numai pentru acestea, in conditiile art. 495 lit f) din noul Cod 
Fiscal, Consiliile Locale trebuie sa adopte hotararile privind nivelurile impozitelor si taxelor locale. 
Luand in considerare prevederile art.462 din Legea nr, 227/2015, alin. 2. pentru plata cu 
anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, datorat/e pentru întregul an de către contribuabili 
persoane fizice și juridice până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 
până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
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.9/2022. 
Punctul nr.3. 
Dl Suciu Mircea -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul domnului 
secretar general pentru a da detalii despre acest proiect. 
În ultimii ani, la nivelul Școlii Profesionale Gheorghe Șincai din localitatea Râciu, s-a consacrat 
organizarea sportului numit darts. 
Darts este un joc în care niște proiectile mici sunt aruncate pe o țintă fixată de un perete. Cu 
toate că în trecut existau mai multe variante de joc, astăzi prin acest termen se are  în vedere un 
joc cu niște reguli stricte. 
Jocul apărut cu secole în urmă, în Insulele Britanice. Până în prezent, darts este un joc tradițional 
care este jucat în pub-uri din Marea Britanie, Olanda, Scandinavia, Statele Unite ale Americii și 
altele. În plus darts se joacă și la nivel profesionist. Organizatorul acestui sport este profesorul de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Secol
https://ro.wikipedia.org/wiki/Insulele_Britanice
https://ro.wikipedia.org/wiki/Joc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Britanie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olanda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scandinavia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
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educație fizică Kadar Ladiszlau. În cadrul acestui sport s-au remarcat elevele Vulc Geanina și 
Oltean Ionela, care au participat la campionatul european unde ao obținut premii importante. 
Având în vedere premiile obținute la campionatele naționale și internaționale, care le confirmă 
valoarea sportivă, seriozitatea și demnitatea, toate acestea le recomandă pe elevele Vulc 
Geanina și Oltean Ionela din cadrul Scolii Profesionale Gheorghe Șincai Râciu pentru a primi 
distincția ”Diplomă de excelență” din partea Primăriei și Consiliului Local al comunei Râciu și un 
premiu în sumă de 500 lei net pentru fiecare. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
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.10/2022. 
Punctul nr.4. 
Dl Suciu Mircea -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul domnului 
secretar general pentru a da detalii despre acest proiect. 
Activitatea de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii de către 
contravenienţi, persoane fizice, se va desfăşura în cadrul  Primăriei comunei Râciu și S.C. Servicii 
Edilitar Gospodăresti Râciu  SRL., în următoarele domenii şi locuri: a) efectuarea şi întreţinerea 
curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în pieţe, parcuri şi zonele de agrement; b) 
întreţinerea curăţeniei şi acţiuni de deszăpezire în parcările publice; c) curăţarea spaţiilor verzi de 
pe aliniamentele stradale aflate în domeniul public al comunei Râciu; d) efectuarea şi 
întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire  la Baza sportivă; e) alte lucrări de orice 
fel în folosul comunităţii pe raza administrativ-teritorială a comunei Râciu. Sancţiunea prestării 
unei activităţi în folosul comunităţii se pune în executare de către prima instanţă de judecată 
prin emiterea unui mandat de executare. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
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.11/2022. 
Punctul nr.5. 
Dl Suciu Mircea -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul domnului 
secretar general pentru a da detalii despre acest proiect. 
Adresa nr. 237/07.01.2022 a Administrației Bazinale de Apă Mureș, înregistrată la instituția 
noastră sub nr. 237/14.01.2022 prin care ne informează despre suprapunerile în două locuri cu 
terenurile albiei minore a pârâului Ulieș, nr. cadastral 4.1.74.5.  
Văzând documentaţia tehnică privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 50928/UAT 
Râciu, situat în comuna Râciu, înregistrată la  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureș- 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tg.Mureș avizat de către O.C.P.I. Mureș;  
Imobilul care face obiectul dezlipirii cu nr. cadastral 50928 în suprafață totală de 27049 mp,  este 
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situat în T……., nr. topo  50928 are categoria de folosință drumuri și aparține domeniului public al 
comunei Râciu. 
Imobilul este amplasat în extravilanul localității Râciu,  
Având la bază documentația cadastrală și referatul de admitere emis de către Oficiul de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Mureș, imobilul  a fost dezmembrat în cinci loturi: 
a) Nr. cadastral_______________ (Lot 1), drum intravilan  cu suprafața de 14840 mp, proprietar 
COMUNA RÂCIU,  în cotă de 1/1 parte teren, conform Certificatului de urbanism nr…….din data 
de………..eliberat de Comuna Râciu. 
b) Nr. cadastral_______________ (Lot 2), drum intravilan  cu suprafața de 34 mp, proprietar 
COMUNA RÂCIU,  în cotă de 1/1 parte teren, conform Certificatului de urbanism nr…….din data 
de………..eliberat de Comuna Râciu care se transmite către statul român cu drept de administrare 
Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Mureș.  
c) Nr. cadastral_______________ (Lot 3), drum intravilan  cu suprafața de 6500 mp, proprietar 
COMUNA RÂCIU,  în cotă de 1/1 parte teren, conform Certificatului de urbanism nr…….din data 
de………..eliberat de Comuna Râciu. 
d) Nr. cadastral_______________ (Lot 4), drum intravilan  cu suprafața de 40 mp, proprietar 
COMUNA RÂCIU,  în cotă de 1/1 parte teren, conform Certificatului de urbanism nr…….din data 
de………..eliberat de Comuna Râciu care se transmite către statul român cu drept de administrare 
Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Mureș.  
e) Nr. cadastral_______________ (Lot 5), drum intravilan  cu suprafața de 5635 mp, proprietar 
COMUNA RÂCIU,  în cotă de 1/1 parte teren, conform Certificatului de urbanism nr…….din data 
de………..eliberat de Comuna Râciu. 
Pentru înscrierea în cartea funciară a operațiunii de modificare a imobilului, prin dezlipire în 
două loturi documentația cadastrală va fi însoțită de act autentic de dezmembrare, conform 
reglementărilor Codului Civil și a Legii nr. 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare.  
Legea 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare (**republicată**) reglementează 
înscrierea în cartea funciară a operațiunilor de alipire/dezlipire:  
ART. 25 
(1) Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să le 
alipească într-un imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, întocmite în 
condiţiile legii. 
 (2) Actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă 
autentică. 
Codul civil-Legea 287/2009- reglementează alipirire/dezlipirile la art.879- Modificarea imobilului 
înscris în cartea funciară: 
 (1) Imobilul înscris în cartea funciară se poate modifica prin alipiri, dacă mai multe imobile 
alăturate se unesc într-un singur imobil sau dacă se adaugă o parte dintr-un imobil la un alt 
imobil ori, după caz, se măreşte întinderea acestuia. 
 (2) De asemenea, imobilul înscris în cartea funciară se modifică şi prin dezlipiri, dacă se desparte 
o parte din imobil sau se micşorează întinderea acestuia.  
 (3) Alipirea sau dezlipirea unui imobil grevat cu sarcini nu se poate face decât cu 
consimţământul titularilor acelor sarcini. Refuzul titularilor sarcinilor nu trebuie să fie abuziv, el 
putând fi cenzurat de către instanţa judecătorească. 
(5) Operaţiunile de modificare a imobilului înscris în cartea funciară, prin a lipiri sau dezlipiri, au 
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caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate.  
Codul de procedură civilă-Legea 134/2010 definește înscrisul authentic:art.269-(1) Înscrisul 
autentic este înscrisul întocmit sau, după caz, primit şi autentificat de o autoritate publică, de 
notarul public sau de către o altă persoană învestită de stat cu autoritate publică, în forma şi 
condiţiile stabilite de lege. Autenticitatea înscrisului se referă la stabilirea identităţii părţilor, 
exprimarea consimţământului acestora cu privire la conţinut, semnătura acestora şi data 
înscrisului. 
(2) Este, de asemenea, autentic orice alt înscris emis de către o autoritate publică şi căruia legea 
îi conferă acest caracter. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
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.12/2022. 
Punctul nr.6. 
Dl Suciu Mircea -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul domnului 
secretar general pentru a da detalii despre acest proiect. 
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. 
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.  
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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;  
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionări i 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. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
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.13/2022. 
Punctul nr.7. Dl Suciu Mircea -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul 
domnului secretar general pentru a da detalii despre acest proiect. 
Având în vedere raportul Biroului financiar contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, raportul specialitate al comisiei de cenzori cu privire la situatiile 
financiare a SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, raportul de specialitate al S.C. 
SERVICII EDILITAR- Având în vedere Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL, care la  CAP. IV, ART. 10.12. alin (1), prevede că în termen de trei luni de la încheierea 
exerciţiului financiar, asociatul unic, va aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate 
sau auditate, potrivit legii.   
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
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.14/2022. 
Punctul nr.8. Dl Suciu Mircea -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul 
domnului secretar general pentru a da detalii despre acest proiect. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit de SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, 
pentru anul 2022 a fost elaborat respectându-se prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 



 8 

unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară  şi a Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 
Astfel, în temeiul art.1 şi 4 din OG 26/2013, bugetele de venituri şi cheltuieli  ale operatorilor 
economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, iniţiată de ordonatorul principal de credite 
în subordinea, în conducerea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii 
economici, respectiv la  societăţile comerciale la care o unitate administrativ –teritorială este 
acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, precum şi pentru societăţile comerciale la care 
operatorii economici înfiinţaţi de o unitate administrativ-teritorială sunt acţionari unici sau deţin 
direct sau indirect o participaţie majoritară, după caz. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
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.15/2022. 
Punctul nr.9. Dl Suciu Mircea -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul 
domnului secretar general pentru a da detalii despre acest proiect. 
Potrivit prevederilor art.25, lit.b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, 
„Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, 
oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti aprobă planurile 
anuale şi de perspectivă pentru prevenirea şi gestionărea situaţiilor de urgenţă".  
Ţinând cont de necesitatea întocmirii Planului Naţional care stabileşte necesarul potenţialului 
uman, resurselor materiale şi financiare ce pot fi utilizate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor 
de urgenţă, supunem aprobării Consiliului Local al comunei Râciu, Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2021.  
Componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, organele centrale şi 
organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniu şi funcţii de sprijin repartizate potrivit 
H.G. nr. 2288/2004, prevăd anual, în bugetele proprii, fonduri pentru asigurarea resurselor 
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă.  
Scopul acestora este de a veni în sprijinul Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, al tuturor 
instituţiilor şi organismelor implicate în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de 
situaţii de urgenţă, pentru asigurarea protecţiei populaţiei, mediului şi a bunurilor materia le din 
comuna Râciu. Precizăm că aceste planuri vor contribui la întocmirea Planului Naţional care 
stabileşte necesarul potenţialului uman, resurselor materiale şi financiare ce pot fi utilizate în 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
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.16/2022. 
Punctul nr.10. Dl Suciu Mircea -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul 
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domnului secretar general pentru a da detalii despre acest proiect. 
Având în vedere: 
Cererea SC Polimed Silvana SRL înregistrată la instituția noastră sub  nr. 7898/31.12.2021 prin 
care solicită scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat pe str. Gheorghe 
Șincai, nr. 50 unde funcționează cabinetul de medicină de familie; 
Cererea CMI dr.Conț Mirela-Daniela înregistrată la instituția noastră sub  nr. 7897/ 31.12.2021 
prin care solicită scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat pe str. Gheorghe 
Șincai, nr. 50 unde funcționează cabinetul de medicină de familie; 
Ținând cont de prevederile art. 456 (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările ulterioare,  se precizează la scutiri că: 
(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: lit. h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu 
excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice, precum şi pentru clădirile în care 
funcţionează cabinete de medicină de familie, potrivit legii, cu excepţia încăperilor folosite 
pentru altă activitate decât cea de medicină de familie. Potrivit alin.(3) Scutirea sau reducerea de 
la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a 
anului următor celui în care persoana depune documentele justificative , deci se va aplica de la 
01.01.2022. 
Din punct de vedere bugetar, impactul financiar al acestei măsuri este nesemnificativ, deoarece 
la nivelul unităţii administrativ teritoriale sunt doar 2 cabinete de medicină de familie, iar spaţiile 
acestor clădiri sunt reduse, deci nu generează obligaţii fiscale importante.  
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  11  voturi.  
Împotrivă? 1 vot Chertes Ioan 
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  12 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.17/2022. 
II: Diverse 
Preşedintele de şedinţă, consilier-Suciu Mircea. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Declarăm închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
 
Vă mulţumim. 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar general al UAT  
Suciu MIrcea                                                                                                DUNCA IOAN 
                                                     
 



 10 

 

  



 11 

 


