
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr.81   din  28 decembrie  2018 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada decembrie 
2018-februarie  2019. 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  28.12.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 191 din   
17 decembrie  2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu nr.5272 din  14.12.2018; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Râciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Râciu; 
Propunerile consilierilor locali, 
Ţinând cont de prevederile art.9 alin.1 din OUG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului  
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
În temeiul prevederilor art. 35, alin. (1), art. 41, respectiv art. 45, alin. (1) Legea nr. 215 din 23 
aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al 
comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1. Se desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Râciu, pentru o perioadă de 3 
luni (decembrie 2018-februarie  2019), dl/dna consilier  FLOREA DOREL. 
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Râciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 
2016. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Local şi Primarului  Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la 

cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      Contrasemnează                                                                                    
FLOREA DOREL                                                                                          Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  ……………  ……                                                                  ……………………….            
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 82  din  28  decembrie 2018 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018  
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.12.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 191     
din 17.12.2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând:  
Expunerea de motive nr. 5274 din 18.12.2018 a Primarului comunei Râciu, prin care propune  
modificarea bugetului local; 
Având în vedere: 
HOTĂRÂREA nr. 9  din 15 februarie 2018   privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al comunei Râciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2018; 
HCJ nr.152/17.12.2018,    Consiliul Judetean Mures, aproba suplimentarea sumelor repartizate 
in anul 2018 pentru echilibrarea bugetelor  locale  ale unitatilor administrativ-teritoriale  din  
judetul Mures. Pentru comuna Râciu a fost aprobata suma de  71.000 lei. 
HG nr.977/2018 (adresa MFP nr. 467208/17.12.2018) sa aprobat repartizarea sumei de 33.000 
lei sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor si municipiilor,partea  destinata finantarii chelilor cu salariile,sporurile, 
indemnizatiile si alte drepturi salariale  in bani, stabilite prin lege. 
Decizia ANAF nr.27709/05.12.2018  privind  repartizarea sumei de 13.000 lei, sume defalcate 
din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si 
municipiilor, partea  destinata finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav si a indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap pentru anul 
bugetar 2018. 
Ținând cont de:  
Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
Prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
Prevederile art 19  alin.1 lit."a" din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind  
finanţele publice locale;   
Prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind 
transparenţa decizională în administraţia publică*) 



Ţinând seama de avizul biroului financiar contabil şi resurse umane precum şi avizul comisiei 
de specialitate a consiliului local;  
În conformitate art 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art 115 alin (1) lit. "b" şi art 45 alin.(2)  
lit."a" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei 
publice locale, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2018, după cum urmează: 
VENITURI TOTALE 13.039.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.357.000 lei                                                                                           
                                                                             -  sectiunea dezvoltare   8.682.000 lei 
 
CHELTUIELI TOTALE 13.879.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.357.000 lei                                                                                            
                                                                                -  sectiunea dezvoltare  9.522.000 lei   
 
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 840.000 lei din care: -  sectiunea functionare 0  lei                                                                                          
                                                                                        -  sectiunea dezvoltare  -840.000 lei 
Sinteza bugetului local pe anul 2018 pe capitole se prezintă astfel: 

VENITURI TOTAL COD 12922000 117000 13039000 

Impozit pe venit din transferuri 
imobiliare 

03.18.    

Cote defalcate din impozit pe venit 04.01 447000  447000 

Sume alocate de cons judetean pt 
echilibrare 

04.04 1196000 71000 1267000 

Impozit pe clădiri 07.01,00 234000  234000 

Impozit pe teren 07.02.00 577000  577000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 19000  19000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 626000 13000 639000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 14000  14000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1072000 33000 1105000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 210000  210000 

Alte taxe pe utilizarea 
bunurilor,autorizatii,activitati 

 50000  50000 

Alte impozite si taxe 18.50.00 290000  290000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 60000  60000 

Venituri din amenzi 35.00.00 70000  70000 

Planuri si regulamente de urbanism 42.05.00 40000  40000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. 
Locale 

43.31.00 417000  417000 

Subventii primate de la bugetul de statpt 
finantarea unor programe de interes 
national-functionare  

42.51.01 70000  70000 

Subventii primate de la bugetul de statpt 
finantarea unor programe de interes 
national- dezvoltare 

42.51.02 160000  160000 

Finantarea PNDL 42.65.00 4199000  4199000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00 1715000  1715000 



Sume alocate ANCPI 43.34.00 135000  135000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire 
locuinta 

42.34.00 20000  20000 

Programe FADR 48.04.01 885000  885000 

Programe FADR 48.04.03 416000  416000 

 

CHELTUIELI TOTAL COD 13762000 117000 13879000 

Autorităţi publice 51.02 1746000 104000 1850000 

Alte servicii publice generale 54.02 766000  766000 

Invăţământ 65.02 747000  747000 

Cultură 67.02 2992000  2992000 

Asistenţă socială 68.02 454000 13000 467000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02 563000  563000 

Protecţia mediului 74.02 1316000  1316000 

Alte acţiuni generale 80.02 4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 5174000  5174000 

 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul 
financiar contabil şi resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei Tg. Mureş; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      Contrasemnează                                                                                    
FLOREA DOREL.                                                                                      Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ……………………….                                                                 …………………                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.83  din  28 decembrie 2018 
 

privind transformarea a două posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Râciu, în vederea promovării unor funcţionari publici de execuţie în 
grad profesional imediat superior, urmare a raportului final al comisiei de examinare 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.12.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.191 
din  17 decembrie  2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din 
Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale 
art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului  comunei Râciu nr.5276 din  14.12.2018 privind 
transformarea a două posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Râciu, în vederea promovării unor funcţionari publici de execuţie în grad profesional 
imediat superior, urmare a raportului final al comisiei de examinare; 
Având în vedere: 
Raportul final al concursului nr. 5001 din 27.11.2018  încheiat cu ocazia desfăşurării 
examenului de promovare în grad profesional; 
Raportul de avizare al comisiei juridice si de disciplina, protectie mediu si turism; 
În baza prevederilor: 
Art.63, art. 64, art.65, art.107, alin.(2) lit.a) din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 
(**republicată**) privind Statutul funcţionarilor publici*) precum şi ale art.121, alin.(1), lit.a) 
din Cap.IV, Secţiunea a I-a Promovarea funcţionarilor publici din HOTĂRÂREA nr. 611 din 4 
iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici; 
HOTĂRÂRII nr. 761 din 11 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici; 
Potrivit prevederilor  Legii nr.153/2017, Legea -cadru, privind  salarizarea personalului platit din 
fonduri publice; 
În temeiul art.36, alin (3), lit.b), art.45 alin.(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1. Se aprobă transformarea a două posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate 
al primarului comunei Râciu, în vederea promovării unor funcţionari publici de execuţie în 
grad profesional imediat superior, urmare a raportului final al comisiei de examinare, după 
cum urmează: 
a)Transformarea funcţiei publice de execuţie de inspector grad profesional asistent, clasa I 
(funcţie publică ocupată de dna Vas-Scripcă Andreea-Cristina  în inspector grad profesional 
principal-clasa I SPCLEP Râciu-compartiment evidența persoanelor 
b)Transformarea funcţiei publice de execuţie de inspector grad profesional asistent, clasa I 
(funcţie publică ocupată de dna Zăhan Maria-Teodora  în inspector grad profesional principal-
clasa I SPCLEP Râciu-compartiment starea civilă. 
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Râciu 
care prin aparatul de specialitate, respectiv Biroul financiar contabil şi resurse umane, va 
proceda la elaborarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, cu 
modificările prevăzute în art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 ANFP Bucureşti; 
  Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de 

internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       Contrasemnează,                                                                                                                  
Florea Dorel                                                                                                Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  ……………………….                                                                 ……………………                                                                             
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.84 din  28  decembrie 2018 

 
privind delegarea gestiunii serviciului de canalizare  și epurare a apelor uzate prin atribuire 
directă catre S.C  Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.12.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.191 
din  17 decembrie  2018,conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din 
Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*)privind Administratia Publica Locala si ale 
art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând: 
Concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind atribuirea directa a gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 
Expunerea de motive a primarului comunei  Râciu judetul Mureș inregistrata la numarul 
5278/14.12.2018, 
Hotărârea nr.  77   din  29 noiembrie 2018 privind stabilirea tarifelor la serviciile publice de 
canalizare și epurare a apelor uzate practicate în comuna Râciu 
Ținând cont de: 
Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  
Prevederile art. 10 şi art. 23 al. (1) lit. a), art. 24 al. (1) lit. b), art. 28 din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17, art. 18 alin. (2),  
Prevederile articolelor 21 - 24 şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare,  
În temeiul art. 36 al. 2 lit. d) şi al. 6 lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*)privind administratia publica locala, Consiliul local al comunei 
Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea, 
 

H O T Ă R Â R E: 
  
Art. 1.Aprobă delegarea gestiunii serviciului de canalizare  și epurare a apelor uzate prin 
atribuire directă catre S.C  Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL. 
Art.2.Aprobă studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de canalizare și 
epurare a apelor uzate al comunei Râciu anexat ca Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
Art.3.Aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de canalizare și epurare a apelor 
uzate  („Contractul de Delegare”), în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre, ce se va 
încheia între comuna Râciu, pe de o parte şi SC Servicii Edilitar Gospodărești Râciu SRL, pe de 
altă parte.  
 



 
 
 
 
Art.4. Pretul/tariful de furnizare/prestare a serviciilor s-a stabilit prin Hotărârea nr. 77/2018.  
Art.5.Aprobă lista bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Râciu aferente sistemului  
de canalizare și epurare al comunei Râciu, care vor fi puse la dispoziția operatorului și se 
anexează ca Anexa 4 la prezenta Hotărâre şi se va anexa la Contractul de Delegare,  
Art.6. Dreptul de trecere pentru utilităţi asupra terenurilor afectate de lucrările de execuţie, 
reabilitare, întreţinere şi exploatare a tuturor sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare 
apartinand unitatii administrativ teritoriale  Râciu  se exercită de SC Servicii Edilitar 
Gospodărești Râciu SRL, cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestor sisteme, indiferent 
de titularii dreptului de proprietate asupra terenurilor. In cazul terenurilor aparţinând unor 
persoane fizice sau juridice de drept privat afectate de componentele sistemelor de 
alimentare cu apa si de canalizare, eventualele despăgubiri ce vor fi solicitate de proprietarii 
terenurilor vor fi suportate de unitatea administrativ teritoriala, in calitate de proprietar al 
sistemelor.  
Art.7. Se acordă mandat  Primarului comunei Râciu  să semneze Contractul de Delegare, prin 
reprezentantul său legal, în numele şi pe seama comunei Râciu. 
Art.8.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul 
comunei Râciu –Vasu Ioan. 
Art.9.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
SC Servicii Edilitar Gospodărești Râciu SRL; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 A.N.R.S.C. București; 
Primarului Comunei Râciu, şi se aduce la cunostinţă  publică prin publicarea pe  pagina de 

internet   www.comunariciu.ro. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează,                                                                                                                                                                                 
Florea Dorel                                                                                         Secretar:Dunca Ioan                                                                                                          
……………………….                                                                                       …………………… 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr.85  din  28  decembrie 2018 

 
 
privind însușirea declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului teren 
intravilan-categoria de folosință arabil reprezentâd drum de acces în suprafață totală de 362 
mp, sub A.1, nr. Cad.51301, de sub B2.1 înscris în Cartea Funciară nr.51301/Râciu a dlui  Vasu 
Ioan și aprobarea preluării acestuia în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 
comunei Râciu. 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.12.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.191 
din  17 decembrie  2018, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din 
Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale 
art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând: 
Declarația de renunțare a dreptului de proprietate, autentificată sub nr.469/29.11.2018 la 
Biroul Individual Notarial – Sabău-Pop Aurelian Olimpiu și înregistrată la Primăria comunei Râciu 
cu nr.5033/29.11.2018, prin care Vasu Ioan renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului 
teren intravilan-categoria de folosință arabil reprezentâd drum de acces în suprafață totală de 
362 mp, sub A.1, nr. Cad.51301, de sub B2.1 înscris în Cartea Funciară nr.51301/Râciu; 
Expunerea de motive nr.5280 din 14.12.2018 a viceprimarului comunei Rîciu privind acceptarea 
Declarației de renunțare a dreptului de proprietate asupra unui teren aflat în proprietatea dlui 
Vasu Ioan; 
Raportul de specialitate înregistrat cu nr.5281/14.12.2018; 
În baza prevederilor: 
Art.36, alin.(1), alin.(2), lit.c) coroborat cu art.120 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Art.553, alin.(2) și art.889, alin.(2) din Codul Civil – Legea nr.287/2009; 
Art.3, alin.(1) și art.8 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
Art.211 din Ordinul nr.700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat de pct.132 al Anexei la Ordinul 
1340/26.11.2015; 
În temeiul prevederilor art.45, alin.(3) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul local 
al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 



 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. Se însușește declarația de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului teren 
intravilan-categoria de folosință arabil reprezentâd drum de acces în suprafață totală de 362 
mp, sub A.1, nr. Cad.51301, de sub B2.1 înscris în Cartea Funciară nr.51301/Râciu a dlui  Vasu 
Ioan și aprobarea preluării acestuia în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 
comunei Rîciu. 
Art.2. Se aprobă atestarea la domeniul privat al comunei Rîciu a suprafeței de 362 m.p., înscris 
în CF nr.51301/Râciu. 
Art.3. Se aprobă trecerea în domniul public al comunei Râciu și înscrierea în evidențele de carte 
funciară a terenului în suprafață de 362 m.p., având Nr. cadastral 51301, înscris în CF nr.51301 a 
UAT comuna Râciu, conform Declarația de renunțare a dreptului de proprietate, autentificată 
sub nr.469/29.11.2018 la Biroul Individual Notarial – Sabău-Pop Aurelian Olimpiu. 
Art.4. Imobilul ce face obiectul Declarația de renunțare a dreptului de proprietate menționate 
la art.1 va avea destinaţia de teren drum de acces, în vederea construirii de case pentru tineri. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
  Compartimentului agricol, cadastru și relații cu publicul; 
  Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de 

internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       Contrasemnează,                                                                                                                                                          
Florea Dorel                                                                                              Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  ……………………….                                                                 ……………………                                                                             
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