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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
Proces-verbal 

 

Încheiat astăzi, 15.02.2022 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. 23 din 07.02.2022, 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), alin. (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 PETRU, CURTICĂPEAN RĂZVAN-CONDRATE, FLOREA CRINIȘOR-FLORIN, SUCIU 
MIRCEA, SALA PAVEL-MARIAN, VASU RAUL-FLORIN, VINCOVICI IULIUS-AURELIAN și ZĂHAN 
VIOREL-FLORIN. Lipsește consilierul local COZOȘ IOAN-ANDREI. 
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 10.02.2022, 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 vom introduce 2 proiecte pe ordinea de zi ca urmare a derulării unui proiect de 
eficientizare energetică a blocurilor de locuințe. 
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de functii al unității 
administrativ-teritoriale comuna Râciu, prin înființarea Compartimentului Îndrumare şi Control 
Asociaţii de Proprietari. 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind sprijinirea, îndrumarea, controlul 
asociațiilor de proprietari și atestarea administratorului de condominii din comuna Râciu. 
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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  
angajamentelor legale pe anul 2022. 
Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian 
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2.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al comunei Râciu în domeniul public 
al comunei Râciu a construcțiilor identificate în CF 50260, nr. Topografic 50260-C1, 50260-C2 și 
a terenului intravilan identificat în CF 50260 Râciu în suprafață de 2702 mp, situate în 
localitatea Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 72. 
Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian 
3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 86  din  26 octombrie  
2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare 
cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu“. 
Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian 
4.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 87 din 26 octombrie 2021 
pentru  predarea către  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în 
sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu". 
Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian 
5.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de functii al unității 
administrativ-teritoriale comuna Râciu, prin înființarea Compartimentului Îndrumare şi Control 
Asociaţii de Proprietari. 
Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian. 
6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind sprijinirea, îndrumarea, 
controlul asociațiilor de proprietari și atestarea administratorului de condominii din comuna 
Râciu. 
Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian. 
Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian. 
7. 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. 
Dl Suciu Mircea -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul domnului 
primar. 
Bugetul pe anul 2022 a fost gândit şi planificat ţinând cont de veniturile si cheltuielile  anului 
2021,  de sumele primite de la Ministerul de Finanţe şi Consiliul Judetean Mures precum si  de 
veniturile din impozite si taxe locale la nivelul incasarilor anului 2021. 
Deasemenea s-au avut in vedere investitiile propuse a se realiza in anul 2022. 
Sinteza bugetului va arata astfel:  
La partea de venituri astfel:        

-Impozit pe venit din transferuri imobiliare  cod 03.18 : 10.000 lei   
-Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.01. :   1.024.000  lei  
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-Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.04. :      934.000  lei  
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cod 04.05. : 295.000 lei  
-Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 
cod 11.02.02 :928.000 lei suma, cu destinaţie precisă astfel: 
-cheltuieli materiale învaţământ 341.000 lei; 
-burse scolare 85.000 lei; 
-sume repartizate pentru finantarea cheltuirlilor cu serviciile publice comunitare de evidenta a 
persoanelor 13.000 lei; 
-tichete sociale 20.000 lei; 
-indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap 482.000 lei. 
-Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile cod 11.02.05 : 25.000 lei 
-Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06: 896.000 lei    
-Din impozite si taxe locale preconizam a se incasa suma de 1.945.000 lei  
-Din fonduri europene si guvernamentale, in baza contractelor de finantare incheiate, se 
prevede a se realiza suma de 6.045.000 lei astfel: 
-subventii pt.acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 185.000 lei; 
-sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica 
160.000 lei; 
-schimbare de destinatie centrala termica in gradinita copii, comuna Râciu, jud.Mures – 
prefinantare 70.000 lei 
-modernizare drumuri comunale ( DC 142B) 5.640.000 lei 
-Din excedentul anilor precedenti suma de 1.000.000 lei     
Suma totala la partea de venituri este : 13. 112.000 lei     
În urma calculului sumelor pe care am stabilit a le încasa, am analizat modul cum repartizăm 
sumele pe cheltuieli. La stabilirea salariilor pentru toţi angajaţi, s-au luat in calcul cheltuielile 
lunii decembrie 2021.     
La partea de cheltuieli vă  propun următoarele:      
Vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru a fi cheltuite. 
La cap 51" Autorităţi executive " am propus suma de 2.499.000 lei: 
-cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor 1.196.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii 
cladiri, auto, utilaje, echipamente de calcul, xerox, rechizite, servicii prestate de terti, deplasari, 
pregatire profesionala, etc) 1.138.000 lei 
-pentru proiectut Mocanita 5.000 lei 
-transferuri intre unitati ale administratiei publice 10.000 lei. 
-achizitie cantar  de mare tonaj 150.000 lei.      
La cap 54 "alte servicii publice generale "am propus a cheltui suma de 397.000 lei din care: 
-cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor 168.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii 
cladiri, auto, utilaje, echipamente, rechizite, servicii prestate de terti, deplasari, pregatire 
profesionala, etc) 59.000 lei; 
-cheltuieli cu serviciul de paza 120.000 lei;   
-reabilitare cladire SMURD 50.000 lei      
La cap 65"Învăţamânt" am propus a se cheltuie din totalul de 446.000 lei  
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-cheltuieli de întreţinere şi funcţionare 341.000 lei; 
-tichete sociale 20.000 lei.  
-burse scolare 85.000 lei     
La cap 67"Cultura si sport" propunem a se cheltui suma de 643.000 lei, din care:  
-cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii 
cladiri, servicii prestate de terti, deplasari, evenimente culturale, etc) 138.000 lei  
-pt sport 45.000 lei (sustinere, intretinere baza sportiva, alte cheltuieli) 
-sustinerea cultelor 80.000 lei;    
-reabilitare, modernicare camin cultural Sânmartinu de Câmpie 50.000 lei 
-renovare, modernizare camin cultural Nima Râciului 250.000 lei 
-festivalul Vasile Contiu si alte evenimente culturale 80.000 lei 
La cap 68" Ajutor social"propunem suma de 648.000 lei : 
-asistenţii sociali 482.000; 
-ajutoarele de încalzire 166.000 lei .       
La cap 70 "Locuinte mediu, iluminat"  am prevăzut a cheltui  suma de 1.210.000 lei din care se 
platesc: 
-iluminatul public  150.000 lei; 
-lucrari de inregistrare sistematica 160.000 lei;       
-Amenajare parcare dispensar uman Râciu  20.000 lei; 
-Amenajare panou intrare in localitatea Raciu 30.000 lei; 
-Statie electrica de incarcare 20.000 lei; 
-Constructie capela mortuara in Sânmartinul de Câmpie 30.000 lei;  
-Constructie capela mortuara in Ulies 30.000 lei; 
-Amenajare parc Profi 150.000 lei; 
-lucrari  PUZ  60.000 lei. 
-sala de evenimente Coasta Mare 20.000 lei; 
-proiect reabilitare blocuri 50.000 lei; 
-Construire parc de agrement Târg Râciu  50.000 lei; 
-Amenajare zona industriala 70.000 lei; 
-Retea apa Hagau 80.000 lei; 
-Retea apa , canal Nima Râciului 150.000 lei; 
-Prelungire sistem de alimentare cu apa Coasta Mare 40.000 lei. 
La cap 74" propunem suma de 193.000 lei dincare:     
-gestionarea deseurilor si alte cheltuieli de igienizre a mediului  53.000 lei; 
-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 140.000 lei;   
La cap. 80 "Prevenirea si combarea dezastrelor" am propus suma de 4.000 lei 
La cap 84 "Drumuri si poduri" propunem sum de 7.070.000 lei din care:  
-implementarea proiectului “Modernizare drumuri comunale DC 142B" 6.100.000 lei;  
-intretinere si reparatii drumuri 345.000 lei.  
-modernizare strazi si drumuri comunale in comuna Râciu jud ms lot I si II  50.000 lei.  
-modernizare trotuare 200.000 lei; 
-Asfaltare strazi Ulies 260.000 lei;  
-Asfaltare str. Garii, Raciu 65.000 lei; 
-Drumuri de exploatatie agricola 50.000 lei.  
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Dacă mai doreşte cineva să facă propuneri ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?   11 voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de 12  din cei  12  consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr. 
18/2022. 
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. 
Ținând cont de: dispozițiile art. 286, art.287, lit."b", art. 296, alin. (2) din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, precum şi cele ale H.G. nr. 392 din 14 mai 2020 
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, bunurile 
propuse pentru a fi trecute din domeniul privat in domeniul public al comunei Râciu se regăsesc 
în inventarul domeniului privat la pozițiile 11,12,13, fiind identificate conform anexei la 
prezenta hotărâre. 
Planul Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, Axa 1 - 
Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în în clădiri rezidențiale 
multifamiliale, Operațiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare 
energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă un sprijin esențial pentru unitățile administrativ 
teritoriale 
Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului 
construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii 
riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit 
pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de 
monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru 
implementarea investițiilor. 
Schema de finanțare va asigura faptul că cel puțin 90% din alocarea totală pentru Axa 1 va fi 
utilizată pentru lucrări de creștere a eficienței energetice și nu mai mult de 10% din alocare va fi 
utilizată pentru consolidarea seismică și alte lucrări complementare (cum ar fi protecția 
împotriva incendiilor, accesibilitatea etc.). 
În clădirea Remiza  nouă PSI funcționează SMURD Râciu și Detașamentul de pompieri care 
asigură intervenții în zona de câmpie a județului, de aceea este nevoie de de acest program de 
investiții. Iar în clădirea identificată cu denumirea Clădire foste birouri se dorește amenajarea 
unui centru medical de permanență. 
Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 
proiectului fără TVA. 
În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi 
suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru 
Componenta 5 – Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi 
suportată de beneficiar/lider de parteriat/partener. 
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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.19/2022. 
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. 
Strategia de dezvoltare a comunei Râciu constituie baza pentru dezvoltarea durabilă a 
economiei locale si a imbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor. Realizată din iniţiativa UAT Râciu, 
strategia a fost elaborată cu sprijinul recomandărilor propuse de cetăţeni, funcţionari ai 
primăriei, agenţi economici, instituţii si organizaţii locale, pe parcursul consultărilor. ln ceea ce 
privește structura culturală, realizarea proiectului propus va aduce beneficii locuitorilor satului 
Sânmartinu de Câmpie, influenţând benefic strategia de dezvoltare a culturii. 
Prezenta investiție va avea un impact social și cultural pozitiv în localitatea Sânmărtinu de 
Câmpie și implicit în întreaga comună Râciu, având în vedere faptul că în momentul de față, 
activitățile și manifestările culturale se desfășoară în clădirea studiată, care prin realizarea 
prezentei investiții va fi adusă la standardele de calitate și siguranță actuale. 
Prin reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural, se va crea un spațiu adecvat 
defășurării activităților culturale, adus la standerdele și cerințele actuale, prin asigurarea 
tuturor spațiilor specifice și conexe necesare, prin creearea de condiții de echitate pentru 
persoanele cu dizabilități locomotorii, refacerea etajului, prin înlocuirea finisajelor degradate, 
prin economia de energie realizată odată cu montarea termoizolațiilor și dotarea centralei 
termice cu utilaje performante și prin achiziționarea de dotări pentru asigurarea unei sonorizări 
corespunzătoare, a unor proiecții de calitate și desigur a locurilor de șezut pentru spectatori. 
Valoarea totală a proiectului de investiții este de: 6.501.603,52 lei. 
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.20/2022. 
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. 
Având în vedere solicitarea Companiei Naționale de Investiții de a elabora documentația 
necesară promovării obiectivului  de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin 
cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu" 
Propun: 
Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compa nia 
Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza unui protocol, a terenului în suprafață de 
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7057 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 52549, din satul Sânmartinu de Câmpie 
nr. 15, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de că tre “C.N.I.” S.A a 
obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu 
de Câmpie, comuna Râciu". 
Asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Râciu, jud. Mureș a cheltuielilor  
pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, 
etc.); 
Asigurarea, în condițiile legii, a suprafețelor de teren necesare pentru depozitare și 
organizarea șantierului; 
După predarea amplasamentului și al obiectivului realizat să se mențină destinația 
acestuia și să fie întreținut pe o perioadă de minim 15 ani.  
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.21/2022. 
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. 
Potrivit prevederilor ART. 10 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari  şi administrarea condominiilor, autorităţile 
administraţiei publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un 
compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari.  
Autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele prevăzute la alin. (1), asigură, la 
cerere, informarea asociaţiilor şi proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ 
privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 
Compartimentele prevăzute la alin. (1) informează asociaţiile de proprietari cu privire la 
interdicţiile prevăzute în regulamentul local de urbanism sau în regulamentele de intervenţie 
aferente zonelor de intervenţie prioritară, aplicabile condominiilor, stabilite în cadrul 
programelor multianuale destinate creşterii calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, de 
reabilitare termică şi de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente, precum şi cu 
privire la obligativitatea montării contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de 
proprietate individuală, conform legislaţiei în vigoare. 
Compartimentele prevăzute la alin. (1) exercită controlul asupra activităţii financiar-contabile 
din cadrul asociaţiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai 
asociaţiei de proprietari. 
La propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor 
de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, primarul, în baza unei hotărâri 
a consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de 
condominii. 
Atestatul prevăzut la alin. (5) se emite în baza următoarelor documente: 
-certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii, conform 
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prevederilor art. 2 lit. f); 
-cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-financiară; 
-cazierul fiscal. 
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.22/2022. 
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. 
In cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Râciu, funcționează Compartimentul 
Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari  
Calitatea de administrator de condominii se dovedește prin atestatul valabil al persoanei fizice 
care deține certificat de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii 
și îndeplinește condițiile legale la momentul eliberării atestatului.  
Persoanele fizice sunt atestate de către Primar, la propunerea Compartimentului Îndrumare şi 
Control Asociaţii de Proprietari, în baza prezentei hotărâri a consiliului local.  
Pentru emiterea atestatului, persoanele fizice trebuie să depună la compartimentul specializat 
o cerere scrisă adresată Primarului însoțită de următoarele documente:  
a) actul de identitate – original și copie conform cu originalul;  
b) certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii – în 
original și copie conform cu originalul;  
c) certificat de cazier judiciar care atestă că nu a suferit nici o condamnare, prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitiv pentru infracțiune de natură economico-financiară – în original 
în termenul de valabilitate; d) certificat de cazier financiar - în original în termenul de 
valabilitate; Documentele solicitate vor fi prezentate într-un dosar de plastic, urmând a fi 
avizate conform originalelor de către Compartimentul Îndrumare şi Control Asociaţii de 
Proprietari după care ulterior vor fi depuse la registratura Primăriei comunei Râciu.  
Consilierii din cadrul compartimentului specializat asigură îndrumarea și sprijină asociațiile de 
proprietari pentru realizarea scopurilor și sarcinilor ce le revin în administrarea imobilelor, în 
conformitate cu prevederile legale ale Legii nr. 196/2018 și au în principal următoarele atribuții:  
a) Asigură legătura cu organele asociațiilor de proprietari și cu administratorii imobilelor, 
sprijină, îndrumă și controlează activitatea administrativă a acestora;  
b) Acordă consultanță privind transformarea asociațiilor de locatari în asociații de proprietari, 
precum și pentru constituirea asociațiilor de proprietari cu respectarea termenului legal de 
transformare;  
c) Actualizează lunar baza de date cu asociațiile de proprietari pe baza datelor de contact 
transmise de către asociația de proprietari unde au avut loc astfel de modificări  
d) Efectuează controale și verificări la sesizare ori din oficiu, conform ordinii de priorități, dispun 
măsuri și stabilesc recomandări în vederea remedierii deficiențelor constatate;  
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e) Urmăresc aplicarea măsurilor dispuse și încadrarea în termenele stabilite;  
f) Acordă consiliere conducerilor asociațiilor de proprietari în ceea ce privește interpretarea 
actelor normative din domeniu;  
g) Primesc și verifică cererile și documentele în vederea eliberării atestatelor sau reînnoirii 
acestora;  
h) Participă la activități, acțiuni, proiecte ori programe derulate de către primărie ori alte 
persoane juridice care se referă sau au legătură cu asociațiile de proprietari. 
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.23/2022. 
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                                                      
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