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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
Proces-verbal 

 

Încheiat astăzi,19.01.2022 cu ocazia şedinţei extraordinare 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. 3 din 13.01.2022, 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 10 
consilieri şi anume:  BAD FLORIN-MARIUS, BORDA GHEORGHE, CHERTES IOAN, COZOȘ IOAN-
ANDREI, COZOȘ PETRU, CURTICĂPEAN RĂZVAN-CONDRATE, SUCIU MIRCEA, SALA PAVEL-MARIAN, 
VINCOVICI IULIUS-AURELIAN, și ZĂHAN VIOREL-FLORIN. Lipsesc consilierii locali BACIU 
GHEORGHE, FLOREA CRINIȘOR-FLORIN și 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 03.01.2022, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesele verbale în forma prezentată.  
Cine este pentru? 10 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 emiterea acceptului de înființare a consortiului școlar ”UNIVERSUM 
TECHNOLOGICUM PERSU-ȘINCAI” între următoarele unități de învățământ:  Scoala Profesională 
”Gheorghe Șincai” Râciu, Liceul Tehnologic ”Aurel Persu” și  Liceul Tehnologic ”Gheorghe Șincai” 
din municipiul Tg.Mureș, conform contractului de parteneriat nr.58/13.01.2022. 
Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian. 
2. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Supun votului dumneavoastră punctele de pe ordinea de zi.  
Cine este pentru?  10 voturi 
Cine este împotrivă ?  
Abţineri? 
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Cu  10  voturi pentru, este aprobată ordinea de zi. 
Vă mulţumim. 
Punctul nr.1. 
Dl Zăhan Viorel-Florin -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul domnului 
director al Școlii Profesionale Gheorghe Șincai din localitatea Râciu pentru a da detalii despre 
acest proiect. 
Dl director. În vederea asigurării calității educației și a optimizarii gestionării resurselor, unitatile 
de învătământ și autoritățile administrației publice locale pot decide înființarea consorțiilor 
școlare în baza unor parteneriate contractuale încheiate între unitățile de Invătământ. Prin 
înfiintarea consortiilor școlare se urmărește asigurarea mobilitătii personalului între unitatile 
membre ale consortiului, utilizarea în comun a resurselor unitătilor de invatamânt din consoțiu și 
largirea oportunităților de învatare oferite elevilor. Legea educatiei naționale nr.1/2011 și Ordinul 
MECTS nr.5488/2011 reglementeaza organizarea și funcționarea consortiilor școlare. Potrivit art. 
8 din Ordinul 5488/29.09.2011 unitătile de învățământ preuniversitar care doresc să constituie un 
consoțiu școlar solicită avizul de oportunitate al Inspectoratului Scolar și acceptul de înfiintare al 
autorităților administratiei locale din raza teritorială unde functioneazä fiecare unitate de 
Invătământ. Consorțiile școlare sunt structuri asociative, fără personalitate juridicä, constituite 
din două sau mai multe uniăți de învătământ preuniversitar. Unitățile de învătământ care se 
organizeaza în consortii școlare își păstrează personalitatea juridică. Modul de colaborare, între 
unitațile de învătământ membre ale consorțiului și de funcționare al consorțiului, este stabilit prin 
contractul de parteneriat. Contractele de parteneriat între unitățile de învătământ preuniversitar 
se încheie pentru perioadă de 3-5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților, prin act 
adițional. Asocierea în consortii școlare le va permite unitătilor de învățământ preuniversitar să 
utilizeze în mod optim infrastructura pentru educatie și să beneficieze de resurse materiale și 
umane în comun. Prin înființarea consorțiului școlar se asigurä mobilitatea personalului între 
unitătile de învățământ preuniversitar membre ale consortiului școlar, astfel încât să se poată 
constitui catedre vacante din ore existente la două sau mai multe unitati de invățâmant din 
consortiul școlar. De asemenea, se pot organiza la nivelul consortiului școlar, concursuri de 
ocupare a posturilor didactice vacante. Conducerea consortiului școlar este asigurata de consiliile 
de administratie ale unitatilor de invatamant membre ale acestuia. Consortiul școlar elaboreaza și 
adopta regulamentul intern de organizare și functionare al consortiului școlar și planul de actiune 
al consortiului școlar (P.A.C.). Prin P.A.C. se stabilesc obiectivele strategice pe termen mediu( 3-5 
ani) și planurile anuale de masuri și actiuni necesare indeplinirii obiectivelor asumate. P.A.C. va 
contine planuri de masuri pentru utilizarea în comun a resurselor materiale și umane de care 
dispun unitatile de invatamant preuniversitar din cadrul consortiului școlar. La sfarșitul fiecarui an 
calendaristic, prin planuri de masuri, se vor stabili proiectele comune de investitii și dezvoltare 
pentru anul școlar urmator dar și bugetele pentru proiectele comune. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  10  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  10  din cei  10 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.2/2022. 
II: Diverse 
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Preşedintele de şedinţă, consilier-Zăhan Viorel-Florin. Cine doreşte să ia cuvântul ? 
Dl Primar dorește să informeze consiliul local despre proiectele care sunt în derulare. 
Vă informez că am scos la licitație proiectul privind modernizarea  DC Valea Sânmartinului-Valea 
Ulieșului. În data de 27 ianuarie vom cunoaște câștigătorul licitației. 
Am montat la nivelul comunei 32 camere de supraveghere, camere care sperăm să ne ajute la 
depistarea unor infracțiuni. 
Lucrăm la un proiect de introducere a apei în satul Hagău. In ședința din luna decembrie am 
discutat despre montarea unui cântar la nivelul satului Râciu. Am luat legătura cu mai multe 
societăți pentru a vedea prețul de achiziție. Sperăm ca până la începutul secerișului să putem 
monta un cântar cu masa până la 60 de tone. 
Dacă mai dorește cineva 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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