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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
Proces-verbal 

 

Încheiat astăzi, 27.01.2022 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. 5 din 19.01.2022, 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 11 
consilieri şi anume:  BAD FLORIN-MARIUS, BACIU GHEORGHE, BORDA GHEORGHE, COZOȘ IOAN-
ANDREI, COZOȘ PETRU, CURTICĂPEAN RĂZVAN-CONDRATE, FLOREA CRINIȘOR-FLORIN, SUCIU 
MIRCEA, SALA PAVEL-MARIAN, VINCOVICI IULIUS-AURELIAN, și ZĂHAN VIOREL-FLORIN. Lipsesc 
consilierii locali, CHERTES IOAN 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 19.01.2022, proces verbal care a fost afişat la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Local. Supun la vot  procesele verbale în forma prezentată.  
Cine este pentru? 11 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 aprobarea organizării reţelei școlare de pe raza comunei Râciu, 
pentru  anul şcolar 2022-2023. 
2.Proiect de hotărâre privind rezultatele controlului de inspecție economico-financiară efectuat 
de către DGRFP Brașov  la operatorul economic SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL. 
Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian 
3.Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare“ al comunei Râciu. 
Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului "Creșterea eficienței 
energetice a  blocurilor de locuințe din comuna Râciu" și a cheltuielilor aferente. 
Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian 
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5.Proiect de hotărâre 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.  
Inițiator-Primar Belean Alin-Ciprian. 
6. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, propuneri, întrebări, interpelări). 
Supun votului dumneavoastră punctele de pe ordinea de zi.  
Cine este pentru?  11 voturi 
Cine este împotrivă ?  
Abţineri? 
Cu  11  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 
secretar general pentru a da detalii despre acest proiect. 
Prin Hotărârea nr.18/2021  a Consiliului Local al comunei Râciu, s-a aprobat reorganizarea reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat ce a funcţionat începând cu data 1 
septembrie 2021 pentru ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al comunei 
Râciu. 
Prin adresa cu nr. 741/08.11.2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş solicită aprobarea 
reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat ce va funcţiona 
începând cu data 1 septembrie 2022 la nivelul comunei Râciu.  
Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 alin. 
(4) pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile 
administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă 
organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învaţământ, fară 
personalitate juridica - ca parţi ale unei unităţi de invăţământ cu personalitate juridică - şi 
subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii iar potrivit art. 61 alin.(2) 
reţeaua şcolară a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de 
către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 
Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie al Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile ar. 19 alin 4 şi art. 61 alin 2 din Legea 
Educatiei Nationale nr. 1/2011 modificată şi completată,  coroborat cu prevederile 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 propunem spre aprobare Consiliului Local :  
1.Reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna 
Râciu începând cu data de 01.09.2022 conform Anexei 1 la prezentul raport.  
2.Începînd cu data prevăzută la punctul 1, încetează efectele Hotărârii nr.18/2021 a Consiliului 
Local al comunei Râciu, privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat  ce a funcţionat începând cu data 1 septembrie 2021. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  11  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
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Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.3/2022. 
Punctul nr.2. 
Dl Zăhan Viorel-Florin -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul domnului 
secretar general pentru a da detalii despre acest proiect. 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2012, s-a înființat SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL ca societate comercială, având ca acţionar unic Consiliul Local al comunei Râciu. 
În perioada 25.10.-08.12.2021 la SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL, a fost efectuată o 
inspectie economico-financiară de către Serviciu Inspecție Economică din cadrul DGRFP Brașov.  
Obiectivele acestui control au fost următoarele: 
-fundamentarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2019,2020 și 2021; 
-respectarea disciplinei bugetare, economico-financiare și contabile; 
-respectarea prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public și privat al statului și al 
unităților administrativ-teritoriale, 
-modul de organizare și exercitare a formelor obligatorii de control intern/managerial. 
Neregulile constatate cu ocazia controlului au fost remediate. 
Referitor la măsura nr. 2: menționarea în decizia privind modul de organizare a controlului 
financiar preventiv propriu atât al termenului de pronunțare a vizei de control financiar preventiv 
cât și a înlocuitorului persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu, propunem ca 
aceasta să fie doamna Zăhan Maria-Teodora. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  11  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.4/2022. 
Punctul nr.3. 
Dl Zăhan Viorel-Florin -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul domnului 
primar pentru a da detalii despre acest proiect. 
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
prin care Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite 
titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, comuna Râciu intenționează să 
acorde titlul de cetăţean de onoare al comunei domnilor profesori pensionari Bucur Ioan, 
Velcherean Ioan și Sălăgean Iuonel precum și preotului ortodox pensionar Soțan Ioachim. 
Persoanele nominalizate pentru acest titlu au fost personalități marcante a vieţii din comuna 
Râciu, care și-au adus o contribuţie remarcabilă la pregătirea elevilor de la școlile din comuna 
Râciu, respectiv ca slujitor al lui Dumnezeu pentru binele locuitorilor satului Râciu. 
Faţă de cele prezentate mai sus, Compartimentul secretariat,  din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Râciu, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de 
CETĂŢEAN DE ONOARE  a comunei Râciu persoanelor enumerate. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  11  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
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Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea nr.5/2022. 
Punctul nr.4. 
Dl Zăhan Viorel-Florin -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul domnului 
primar pentru a da detalii despre acest proiect. 
Existenţa Fondurilor Europene reprezintă o oportunitate importantă pentru realizarea şi 
implementarea unor proiecte ce vor avea ca scop dezvoltarea comunei, creşterea nivelului de 
trai al cetăţenilor şi reducerea disparităţilor faţă de comunele mai dezvoltate din România. 
Pentru reducerea acestor disparități sunt necesare investiții în infrastructură și în capitalul uman 
din mediul rural. Aceste investiții pot fi realizate mai ușor utilizându-se fondurile europene 
nerambursabile, puse la dispoziția României de către Uniunea Europeană pentru perioada 2021-
2027 prin diverse Programe de dezvoltare. 
Interesul strategic al României pentru perioada 2021-2027, exprimat în documentele strategice şi 
planurile de dezvoltare naţională, este valorificarea potențialului de dezvoltare al României, prin: 
•Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a 
stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor 
•Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi în special a accesibilităţii centrelor urbane şi a 
legăturilor lor cu ariile înconjurătoare 
•Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor 
•Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri 
•Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.  
Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin: 
•Imbunatatirea conditiilor de confort interior;  
•Reducerea consumurilor energetice;  
•Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera;  
•Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie, 
conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 
2020. 
Prin intermediul operaţiunii vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru 
creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv: 
•îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, 
tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare; 
•reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă 
de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap 
termostatic etc. 
•modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; 
achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse 
regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale 
termice pe biomasa etc.; 
•înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de 
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;  
•implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: 
achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei 
electrice; 
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•orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea 
lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări de demontare a 
instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.). 
Beneficiarii proiectelor sunt Unitățile administrativ-teritoriale, definite conform OUG 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru 
depunerea şi derularea proiectului.  
Contractul dintre Solicitant și Asociaţia/Asocatiile de Proprietari va fi însoţit, după caz, de toate 
actele adiţionale. În cadrul contractului va fi indicat mecanismul de recuperare a cheltuielilor 
eligibile și neeligibile, astfel cum acesta va fi stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local şi aprobat 
prin Hotărâre a Asociaţiei de proprietari, cu respectarea prevederilor legale și a Ghidului de 
finanțare care se va publica în perioada următoare. 
În urma identificării surselor de finanțare din Planul Național de Reziliență și Redresare pentru 
perioada de programare 2021-2027, prin care se pot accesa fonduri europene nerambursabile 
pentru modernizarea clădirilor rezidențiale, se propune realizarea unui proiect de finanţare 
pentru modernizarea blocurilor de locuințe din comuna Râciu prin eficientizare energetică.  
Valoarea estimată pentru cheltuielile necesare întocmirii studiilor de teren și a documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții (cuprinde expertiză tehnică, studiu geo, documentaţie 
topografică, documentaţii pentru CU şi avize, scenariu la foc, audit energetic şi DALI) este de 
40.000 lei în total. 
Astfel, propunem să se realizeze documentația tehnică pentru modernizarea blocurilor de 
locuințe din comuna Râciu, proiect care ulterior, odată identificate sursele de finanțare, va fi 
depus pentru obținerea de fonduri nerambursabile pentru realizarea efectivă a lucrărilor. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  11  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.6/2022. 
Punctul nr.5. 
Dl Zăhan Viorel-Florin -preşedinte de şedinţă-Pentru acest punct doresc să dau cuvantul domnului 
secretar general pentru a da detalii despre acest proiect. 
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in art. 6, alin.7 din Legea nr. 416/2001 - Legea 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza faptul 
ca primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru 
repartizarea orelor de munca, sa tina evidenta acestor ore si sa asigure instructajul privind 
tehnica securitatii in munca.  
Planul de actiuni sau lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local. 
Planul de actiuni sau lucrari de interes local, lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum 
si persoanele ce urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local va fi transmis agentiilor 
pentru prestatii sociale judetene si afisat la sediul primariei.  
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, una din persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, 
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are obligatia de a presta lunar, actiuni sau lucrari de interes local, conform anexei ce face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru?  11  voturi.  
Împotrivă?  
Abţineri?  
Proiectul este aprobat de  11  din cei  11 consilieri prezenţi. Se adoptă astfel hotărârea 
nr.7/2022. 
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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