
 

ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  25 ianuarie  2019 

 
 

 
privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la sfârşitul anului 
2018 a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Râciu  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.02.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. .....  din  
19.02.2019, 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, judetul Mureş, nr.               
..../.......02.2019, în calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile 
art.45 alin. (6) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi a referatului Biroului financiar contabil şi resurse umane nr. 
......../....02.2019, prin care se propune însuşirea inventarului bunurilor din patrimoniul public si privat 
al comunei Râciu la data de 31 decembrie 2018 potrivit procesului verbal al comisiei de inventariere 
nr……../…….12.2018, cu constatările si propunerile de casare a mijloacelor fixe si obiecte de inventar,  
Avand  în vedere: 
ORDONANŢA nr. 81 din 28 august 2003 (*actualizată*) privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,  
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice,  
LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
ORDINUL nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991(**republicată**)(*actualizată*) contabilităţii**); 
Dispoziţiile OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
HOTĂRÂREA   nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor; 



HOTĂRÂREA nr. 913 din 12.08.2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Mureş; 
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si 
completările ulterioare,  
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, 
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”şi art.45 alin.(3), art.115 alin.1, lit.b art.122 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 Raportul şi Procesul  verbal cu  rezultatele  inventarierii bunurilor mobile şi imobile 
din patrimoniul public şi privat al comunei Râciu la data de 31 decembrie 2018, cu constatările si 
propunerile comisiei de inventariere, conform Anexei – dosarul de inventar, care face parte 
integrantă din prezenta hotarare. 
Art.2. Primarul comunei Râciu si Biroul financiar contabil şi resurse umane vor asigura executarea 
prevederilor prezentei hotarari. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro. 
 
 

Primar,                                                                                 Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                                                          Secretar-Dunca Ioan     
 ………………………….....                                                         ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la sfârşitul anului 
2018  a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Râciu  

 
 

Dreptul de proprietate privatã al unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este 
supus regimului juridic de drept comun, dacã legea nu dispune altfel. 
Domeniul public al comunei Râciu a fost aprobat de consiliul local prin Hotărârea 16/2001 privind însuşirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Râciu, modificată şi completată prin 
hotărârea nr.24/2008. Deci, domeniul privat al comunei este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât 
cele care sunt în domeniul public, intrate în proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege. Aceste 
bunuri sunt supuse inventarierii anuale. 
În prezent, potrivit prevederilor art.121 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare prevede că domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este 
alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele care sunt în domeniul public, intrate în proprietatea 
acestora prin modalităţile prevăzute de lege. Potrivit art.122. bunurile aparţinând unităţilor administrativ-
teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. 
De asemenea, referitor la domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale sunt reglementări şi în alte acte 
normative, astfel: 
- art.859, alin. (2) din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat în anul 2011 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia cu 
modificările şi completările ulterioare, domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din 
bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri unităţile 
administrativ-teritoriale au drept de proprietate privatã; 
- Potrivit art.6 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
domeniul privat comunelor este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile prevăzute de lege, 
precum şi din terenurile dezafectate, potrivit legii din domeniul public. 

 
 

Consilier superior, 
Rîcean Maria 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 25 ianuarie 2019 

 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Râciu pentru anul 2019  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 februarie 2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
..... din 19.02.2019, 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 
-adresa nr. 4119038 din 21.01.2019a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al 
Judeţului Mureş; 
-expunerea de motive înregistrată sub nr......... din 15.02.2019   întocmită de  domnul VASU  IOAN  
primarul comunei Râciu; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu. 
În conformitate cu prevederile: 
Ordinului nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aprobare a P.A.A.R., şi a structurii cadru;  
Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, (*republicată*) - (*actualizată*); 
Ordinului 1184/2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de 
evacuare in situatii de urgenta; 
Ordinului 886/2005, pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de 
instiintare, avertizare si alarmare a populatiei; 
Hotărârea nr. 182 din 9 februarie 2006 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2004 
pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de 
seisme şi/sau alunecări de teren; 
HG 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi 
reducerea efectelor inundaţiilor; 
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.“d“, alin. (6) lit. .“a“ pct.8, art.45,  art.115 alin.(1) lit.“b“ şi 
alin. (7) 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 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Râciu pentru anul 2019, 
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 S.V.S.U. Rîciu; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
PRIMAR,                                                                                             Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                                           Secretar: Dunca Ioan 

 
 ……………………….                                                                                   ……………………… 
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Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 
Râciu pentru anul 2019 
 

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.  
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:  

http://www.comunariciu.ro/
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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 gestionării 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. 

 
 

Viceprimar Chertes Ioan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  25 ianuarie  2019 

 
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, ce vor fi  executate 
de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 februarie 2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ...... din 
data de 19.02.2019, 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, 
Văzând expunerea de motive nr.  ........  din ......02.2019, prezentată de domnul Chertes Ioan-viceprimar cu 
privire la lucrările de interes local care urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social, 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.6 alin. (2) (7) şi (8) din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat; 
HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
În temeiul art.36 alin.(1), alin.6 lit.”a” pct.(2), art.45 alin.(1) şi art.115 lit.b) 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  Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, ce vor fi  executate de catre 
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit 
anexei care face parte întegrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează   viceprimarul şi   
consilierul asistent  cu probleme de asistenţă socială. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 A.J.P.I.S Mureş; 
 Compartimentului asistenţă socială; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea 

pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                          Secretar-Dunca Ioan     
 ………………………….....                                          ………………………. 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
 

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ 

COMUNA RÂCIU 
 

    Strada Gheorghe Şincai nr. 58, localitatea Râciu, România, 547485  
    Tel/Fax: +4 (0265) 426.003 / +4 (0265) 426.212, www.comunariciu.ro, email: riciu@cjmures.ro  

 
 
 

Compartimentul asistenţă socială 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, 
ce vor fi  executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  

 
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. In functie de 
solicitarile venite din partea institutiilor partenere, planul de actiuni sau lucrari de interes local poate fi 
reactualizat pe parcursul anului tot prin hotararea 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, are obligatia de a presta lunar, actiuni 
sau lucrari de interes local.  
Prin persoana apta de munca se intelege persoana care indeplineste urmatoarele conditii:  
-are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;  
-nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege;  
-are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei 
munci.  
La Primaria comunei Râciu beneficiaza de Legea nr.416/2001 – privind venitul minim garantat, un numar de 
.......familii sau persoane singure.  Din cele  23 de familii beneficiare de ajutor social  9 persoane sunt apte de 
munca si efectueaza ore, 14  facand exceptie de a presta lunar ore de munca asigurand cresterea si ingrijirea 
copiilor in varsta de pana la 7 ani sau au varsta de pensionare. 
Numarul orelor de munca se stabileste in functie de cuantumul ajutorului social.  
Fata de cele prezentate propun spre aprobare prezentul proiect de hotarare.  
 

Baciu Nicoleta-Compartimentul de asistenta sociala, 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  4 februarie  2019 
 
pentru modificarea și completarea articolului 3 din 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 27.02.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr…….. din  
19 februarie  2019, 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: 
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. 
Dosarul nr.3598/21.01.2019 referitor la întabularea dreptului de proprietate mod de dobândire 
lege în cota de 1/1 asupra A.1 în favoarea comunei Râciu, 
Extrasul de carte funciară pentru informare  CF nr.51301 Râciu pentru suprafața de 362 mp, 
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.............din ..................... a viceprimarului comunei Râciu, pentru 
modificarea și completarea articolului 3 din 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. 
Raportul de specialitate înregistrat cu nr.........................; 



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 modifică și se completază articolul 3 din 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, și va avea următorul cuprins: 
(1) Se aprobă trecerea în domeniul privat 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.2.Celelalte articole ale HCL 85/28 decembrie 2018 rămân neschimbate. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, 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. 
 

 
 
 

 
Viceprimar,                                                                                                   Avizat pentru legalitate, 
Chertes Ioan                                                                                                 Secretar-Dunca Ioan 

 
 ………………………….....                                                                       ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea și completarea articolului 3 din 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 
 
I.Temeiul de fapt 
 
Prin expunerea de motive nr.     /14.02.2019, vicerimarul comunei Rîciu a iniţiat Proiectul de 
hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 3 din 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, în vederea dezbaterea şi  aprobării sale în şedinţa Consiliului Local al Comunei Rîciu. 
 
II Temeiul de drept 

Conform art.44 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, Compartimentul secretariat în calitate de compartiment de resort a 
analizat şi elaborate prezentul raport în termenul prevăzut de lege. 

III. Argumente de oportunitate 

Având în vedere Dosarul nr.3598/21.01.2019, Încheierea nr.3598, întocmită de către OCPI-Biroul 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, asupra cererii introduse de comuna Râciu privind 
înscrierea provizorie în cartea funciară, în baza actului notarial nr. 469/29.11.2018 emis de NP 
Sabău Pop Aurelian Olimpiu și a actului administrativ nr. 85/28.12.2018 emis de Consiliul Local al 
comunei Râciu  a imobilului cu nr. cadastral nr.51301, înscris în cartea funciară 51301 UAT Râciu,  
având proprietarii Vasu Ioan în cotă de 1/1 de sub B.2, s-a întabulat  dreptul de proprietate mod 
dobândire lege în cota de 1/1 asupra A1 în favoarea Comuna Râciu (domeniul public în loc de 
domeniul privat), urmare a unei erori materiale din cuprinsul art.3 al HCL 85/2018. 

IV Reglementări legale incidente 

http://www.comunariciu.ro/
mailto:riciu@cjmures.ro


Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile: 

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  

V Concluzii şi propuneri 
Ulterior, în baza HCL, se justifică înscrierea provizorie a dreptului de proprietate  privată al 
unității administrativ- teritoriale. 

Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate şi propunem dezbaterea şi 
aprobarea sa în şedinţa Consiliului Local. 

 
Secretar, 
Dunca Ioan    
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2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  25 ianuarie 2019 
 
 
pentru modificarea și completarea  Hotărârii nr. 39 din 10 iulie 2013 privind aprobarea 
Organigramei, Contractului de administrare şi Statului de funcţii ale SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL. 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.02.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr…….. din  
19 februarie  2019, 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: 
Raportul nr. 92 din 25.01.2019  întocmit de către SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL 
înregistrat la sediul instituţiei noastre sub nr. 515 din 25.01.2019 privind reducerea cheltuielilor  
în anul 2019, 

Hotărârea nr. 31 din 5 iunie  2012 privind privind înfiinţarea, organizarea şi   funcţionarea unei 

societăţi comerciale cu răspundere limitată la nivelul unităţii   administrativ-teritoriale comuna 
Rîciu. 
Hotărârea nr.13 din 29   martie 2013 privind aprobarea ACTULUI CONSTITUTIV  al Societăţii cu 
răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU” 
Organigrama, Contractulul de administrare şi Statul de funcţii ale SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL. 

HOTĂRÂREA nr. 47  din 29 iunie  2017 privind aprobarea actului aditional la contractul de 

administrare aprobat prin HCL nr .39 din 10 iulie 2013, 
În baza prevederilor: 
Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)privind societăţile, 
Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată şi completată şi Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.63/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.b) , art.45 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. (1) Se   aprobă  modificarea și completarea  Hotărârii nr. 39 din 10 iulie 2013 privind 
aprobarea Organigramei, Contractului de administrare şi Statului de funcţii ale SC SERVICII 
EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL, conform anexelor 1 și  2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă  reducerea cheltuielilor de personal, prin reducerea posturilor și anume, reducerea 
unui post de muncitor calificat  și a unui post de muncitor necalificat. 
Art.2. SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, 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. 
 

 
 
 

 
Primar,                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 
Vasu Ioan                                                                                                 Secretar-Dunca Ioan 

 
 ………………………….....                                                                       ………………………. 
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Raport de specialitate 
 

pentru modificarea și completarea  Hotărârii nr. 39 din 10 iulie 2013 privind aprobarea 
Organigramei, Contractului de administrare şi Statului de funcţii ale SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL 
 

 
I.Temeiul de fapt 
 
Prin expunerea de motive nr. ……… /…..02.2019, primarul comunei Râciu a iniţiat Proiectul de 
hotărâre pentru modificarea și completarea  Hotărârii nr. 39 din 10 iulie 2013 privind aprobarea 
Organigramei, Contractului de administrare şi Statului de funcţii ale SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL, în vederea dezbaterea şi  aprobării sale în şedinţa Consiliului Local al 
Comunei Râciu. 
 
II Temeiul de drept 

Conform art.44 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, Compartimentul secretariat în calitate de compartiment de resort a 
analizat şi elaborate prezentul raport în termenul prevăzut de lege. 

III. Argumente de oportunitate 

Măsurile de reorganizare, desfiinţare de posturi sunt date de necesitatea punerii în aplicare a unor 
prevederi legale dar și reducerii de activitate ca urmare a preluării activității de colectare a 
deșeurilor de către câștigătoarea licitației organizate de către ADI Ecolect Mureș și Consiliul 
Județean în cadrul propiectului SMIDIS,  dar şi de eficientizarea activităţii societăţii. Din păcate 
modificarile supuse aprobării conduc la reduceri de personal.  
 

IV Reglementări legale incidente 

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile: 
Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**) privind societăţile, 
Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată şi completată şi Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.63/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.b) , art.45 şi art.115 alin.(1), 
lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

http://www.comunariciu.ro/
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V Concluzii şi propuneri 
 

Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate şi propunem dezbaterea şi 
aprobarea sa în şedinţa Consiliului Local. 

 
Secretar, 
Dunca Ioan    
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  25 ianuarie  2019 
 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma finalizării procedurilor de 
achiziţii publice pentru investiţia  „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RÂCIU, 
JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350 – 7+500”   

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 februarie 2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
...... din data de 19.02.2019, 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, 
Văzând: Expunerea de motive nr.  ........  din ......02.2019, întocmită de către primarul comunei 
Râciu, Documentaţia de Avizare pentru Lucrările de Intervenţii pentru investiţia „Modernizare 
drumuri comunale in comuna Râciu, jud. Mures ”DC 142 B : (DJ 173) Valea Uliesului – Valea 
Sânmartinului km 0+350 – 7+500”,  
Proiectul Tehnic întocmit pentru ”DC 142 B: (DJ 173) Valea Uliesului – Valea Sânmartinului km 
0+350 – 7+500”   întocmit de către SC GEORGE CONSTRUCT SRL Tîrgu Mureş, 

Hotărârea nr. 19  din  24 februarie 2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 

Lucrările de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia, „MODERNIZARE 
DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RICIU, JUD.MURES ”DC 142 B: (DJ 173) VALEA ULIESULUI – 
VALEA SINMARTINULUI, KM 0+350 – 7+500”, 

Hotărârea  nr.67 din 28 septembrie 2018 pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea 
nr. 19  din  24 februarie 2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrările de 
Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia, „MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE IN COMUNA  RICIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA 
SINMARTINULUI KM 0+350 – 7+500”,   
În temeiul prevederilor: art. 36 alin. (1) şi (2) lit.(b), alin.(4) lit. (d) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, şi ale art. 44 alin.(1) din Legea 
nr. nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale; 
HOTĂRÂRII nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
Prevederilor alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi 
completată; 



Prevederior Legii  213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
În conformitate cu dispoziţiile art. art.36, alin.(1), alin.(4), lit.”d”, art.45, alin(1), art.115, lit.”b”, 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 indicatorii tehnico-economici actualizaţi în urma finalizării procedurilor de achiziţii 
publice pentru investiţia  „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RÂCIU, JUD.MURES ” 
DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350 – 7+500”   
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.  
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut 
de lege,  

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

www.comunariciu.ro. 
 
 

 

 

 

Primar,                                                                                       Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                                Secretar-Dunca Ioan      
               
 ………………………….....                                                           ………………………. 
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Primar, 
IOAN VASU 

   ………………………. 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma finalizării procedurilor de achiziţii 
publice pentru investiţia  „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RÂCIU, JUD.MURES ” 
DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350 – 7+500”   

Informaţii de bază 

În luna martie 2018 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rîciu a semnat cu 
Guvernul României, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Contractul de 
finanţare pentru punerea în aplicare a Cererii de finanţare privind proiectul 
“MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RICIU, JUDETUL MURES - DC 
142 B (DJ173-VALEA ULIESULUI-VALEA SINMARTINULUI) KM 0+350 – 7+500”. 
După semnarea contractului de finanţare beneficiarul, UAT Comuna Riciu, a 
dispus organizarea procedurilor de licitaţie în vederea stabilirii constructorului 
lucrărilor finanţate prin PNDL. La data stabilită pentru licitaţie a câștigat licitația  
Asocierea S.C. FAR FOUNDATION S.R.L. - S.C. NOMIS 2003 S.R.L., prin Lider de 
Asociere S.C. FAR FOUNDATION S.R.L., cu sediul social în Sat Rodna, comuna 
Rodna, str. Grănicerilor nr. 791, jud. Bistriţa-Năsăud, telefon/fax: 
0263708010/0263708010, număr de înmatriculare J06/243/2010, cod fiscal 
RO26999270, deschis la Trezoreria Bistriţa, reprezentată prin Farcas Valentin 
Alexandru, având funcţia administrator, în calitate de executant 
Durata prezentului contract este de 18 luni, adică de la 15.03.2019 până la 
15.09.2020. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma 
finalizării procedurilor de achiziţii publice pentru investiţia  „MODERNIZARE 
DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) 
VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350 – 7+500”. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  25 ianuarie  2019 

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.  63  din 25 octombrie 2017 privind 

 asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de 
la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia, „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN 
COMUNA  RICIU, JUD.MURES” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA  SINMARTINULUI 
KM 0+350– 7+500” 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 februarie 2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
...... din data de 19.02.2019, 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, 
Văzând: Expunerea de motive nr.  ........  din ......02.2019, întocmită de către primarul comunei 
Râciu, Documentaţia de Avizare pentru Lucrările de Intervenţii pentru investiţia „Modernizare 
drumuri comunale in comuna Râciu, jud. Mures ”DC 142 B : (DJ 173) Valea Uliesului – Valea 
Sânmartinului km 0+350 – 7+500”,  
Proiectul Tehnic întocmit pentru ”DC 142 B: (DJ 173) Valea Uliesului – Valea Sânmartinului km 
0+350 – 7+500”   întocmit de către SC GEORGE CONSTRUCT SRL Tîrgu Mureş, 

Hotărârea nr. 19  din  24 februarie 2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 

Lucrările de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia, „MODERNIZARE 
DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RICIU, JUD.MURES ”DC 142 B: (DJ 173) VALEA ULIESULUI – 
VALEA SINMARTINULUI, KM 0+350 – 7+500”, 

Hotărârea  nr.67 din 28 septembrie 2018 pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea 
nr. 19  din  24 februarie 2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrările de 
Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia, „MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE IN COMUNA  RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA 
SÂNMARTINULUI KM 0+350 – 7+500”,   
În temeiul prevederilor:  
Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind  finanţele publice locale;   
Ordonantei de Urgenta nr. 28/2013 (*actualizată*) pentru aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Locala; 
Ordinului nr. 1.851 din 9 mai 2013 (**republicat**)(*actualizat*) pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală*); 



În conformitate cu dispoziţiile art.36, alin.(1), alin.(4), lit.”d”, art.45, alin(1), art.115, lit.”b”, 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  asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE 
IN COMUNA  RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA 
SÂNMARTINULUIKM 0+350 – 7+500”,  în baza Documentaţiei de Avizare pentru Lucrările de 
Intervenţii pentru investiţia „Modernizare drumuri comunale in comuna  Râciu, jud. Mures ”DC 142 
B : (DJ 173) Valea Uliesului – Valea Sânmartinului km 0+350 – 7+500” şi a devizului general al 
investiţiei, ca urmare a finalizării achiziţiilor în cadrul proiectului, se aprobă asigurarea finanţării de la 
bugetul local în valoare totală de 167.810,42 lei pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu 
se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL: 

 cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului – 3.935,02 lei; 

 studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii – 

21.420,00 lei; 

 studiile de teren – 8.330,00 lei;  

 studiile de specialitate – 0,00 lei;  

 expertizele tehnice şi/sau audit energetic – 7.378,00 lei;  

 asistenţa tehnică – 56.358,40 lei;  

 consultanţa – 23.800,00 lei;  

 taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii – 4.403,00 lei; 

 organizarea procedurilor de achiziţii – 5.950,00 lei;  

 active necorporale – 0,00 lei;  

 cheltuieli conexe organizării de şantier – 0,00 lei; 

 comisioane, cote, taxe, costuri credite – 36.236,00 lei,  

 cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar - 0,00 lei. 

Art. 2. Drumul comunal DC 142 B se află în domeniul public al comunei Râciu şi se regăseşte în 
inventarul domeniului public al comunei Râciu, la poziţia nr. 7, în baza Hotărârii de Guvern nr. 
913 din 12 august 2009.  
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei.  
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege,  

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

internet www.comunariciu.ro. 
 
Primar,                                                                                       Avizat pentru legalitate, 
IOAN VASU                                                                                Secretar-Dunca Ioan      
               
 ………………………….....                                                           ………………… 
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Biroul financiar contabil şi resurse umane 

 
 

 
 
 

Raport 
 

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.  63  din 25 octombrie 2017 privind 

asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la 
bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia, „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  
RICIU, JUD.MURES” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA  SINMARTINULUI KM 0+350– 
7+500” 

 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi proiectul tehnic în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RICIU, JUD.MURES” DC 142 B : (DJ 173) VALEA 
ULIESULUI – VALEA  SINMARTINULUI KM 0+350– 7+500”, am constatat următoarele:  
Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se asigură integral 
sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative, potrivit art.44 alin.1 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificările şi completările 

ulterioare. Astfel, prin Hotărârea de Consiliu Local nr………..  din  27 februarie 2019, s-au aprobat 

indicatorii tehnico-economici actualizaţi în urma finalizării procedurilor de achiziţii publice pentru 
investiţia  „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 
173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350 – 7+500” . Valoarea totală a investiţiei 
(inclusiv TVA) este de  4.226.792,42 lei din care valoarea C+M este de 3.920.075,47 lei.  
Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în cadrul 
fiecărui domeniu specific prevazut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale 
programului. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, au fost aprobate prin Ordinul MDRAP 
nr.1851/2013. Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de cheltuieli aferente 
obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţeaza exclusiv de către 
beneficiari sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de 
specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru 
obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, 
cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru 
probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. Cheltuielile eligibile prin PNDL (conform art.8 din 

http://www.comunariciu.ro/
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OMDRAP nr.1851/2013) sunt în total de 4.226.792,42  mii lei, reprezentând 96,03 % din valoarea 
totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.),  
Cheltuielile neeligibile la beneficiar (conform art.8 alin.3 din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în total de 
167.810,42 mii lei, reprezentând 3,97 % din valoarea totală a investiţiei.  
Concluzii: Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de 
hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE IN COMUNA  RÂCIU, JUD.MURES” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA  
SÂNMARTINULUI KM 0+350– 7+500”, poate fi supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local 
Râciu. 
 

 
Consilier superior, 

Rîcean Maria 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 25 ianuarie  2019 

 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia  „Achiziţie 
buldoexcavator în comuna Râciu, judeţul Mureş” 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.02.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr....... din  .................., 
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, 
Luând act de: 
Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Râciu, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 
............. prin care se susține aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia „Achiziţie 
buldoexcavator în comuna Rîciu, judeţul Mureş”, 
Documentaţia tehnico-economică pentru investiţia „Achiziţie buldoexcavator în comuna Râciu, judeţul Mureş” 
întocmită de către SC PROFESSIONAL BUSINESS CONSULTING SRL din judeţul Mureş, 
Având în vedere prevederile: 
Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, 
Art,7 alin.13 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparenţa decizională în administraţia 
publică*),  
În conformitate cu dispoziţiile art.36, alin.(1),  alin.(2) lit.b), alin.(4), lit.”d”, art.45, alin(1), art.115, lit.”b”, 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 Documentaţia tehnico-economică pentru investiţia „Achiziţie buldoexcavator în comuna Râciu, 
judeţul Mureş” şi indicatorii tehnico-economici în conformitate cu Anexa nr. 1. 
Art. 2. Numărul de locuitori deserviţi de proiect este de 3.748 locuitori. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.  
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut de lege: 

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

pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
PRIMAR,                                                                                             Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                                           Secretar: Dunca Ioan 

 
 ……………………….                                                                                   ……………………… 
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Primar, 
IOAN VASU 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia  „Achiziţie buldoexcavator în 
comuna Râciu, judeţul Mureş” 

Informaţii de bază 

În sprijinul proiectului mai sus amintit, comuna Râciu dorește 
achiziționarea unui buldoexcavator. 
Documentaţia tehnico-economică pentru investiţia „Achiziţie 
buldoexcavator în comuna Râciu, judeţul Mureş” întocmită de către SC 
PROFESSIONAL BUSINESS CONSULTING SRL din judeţul Mureş, efectuată 
conform prevederilor legale în vigoare evidențiază suma necesară achiziției 
și durata de implementare a proiectuluiastfel: 

Total general (inclusiv TVA) 
 
din care C+M (inclusiv TVA): 

                         469.152,54 lei 
                            98.472,50 Euro 
           0 lei 
                0 Euro 

Durata de realizare a investiţiei                12 luni 
 
Caracterstici tehnice ale buldoexcavatorului sunt:  
Putere motor: minim 100 CP; 
Cuplu motor: minim 500 Nm la 1.500 rpm; 
Adâncime săpare: minim 5.000 mm; 
Forța de rupere la excavare: minim 6.000 kgf; 
Înălțimea minimă de ridicare a cupei încărcator: 3.000 mm; 
Forța de rupere la cupa de încărcător: minim 6.000 Kgf; 
Posibilitate de cuplare 4x4 sau 4x2; 
Braț excavator telescopic; 
Stabilizatoare hidraulice cu acționare individuală; 
Sistem automat de accelerare a motorului la acționarea manetelor 
excavatorului; 
Manual de utilizare și întreținere în limba română; 
Perioada de garanție: minim 12 luni, fără ore de funcționare. 
Iar ca acccesorii utilajul este prevăzut cu: 

http://www.comunariciu.ro/
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Cupă de excavare: 
Dimensiune 600 mm; 
Fabricată din oțel durabil, rezistent la șocuri, dar și la agenți de coroziune. 
Cupă de excavare: 
Dimensiune 800 mm; 
Fabricată din oțel durabil, rezistent la șocuri, dar și la agenți de coroziune. 
Cupă de taluzare: 
Dimensiune: minim 1200 mm;  
Fabricată din oțel durabil, rezistent la șocuri, dar și la agenți de coroziune. 
Lamă de zăpadă: 
Adaptabilă la buldoexcavator; 
Lățime minimă 2.600 mm; 
Înălțime minimă 800 mm; 
Înclinare stânga-dreapta; 
Prevăzută cu bandă de cauciuc; 
Fabricată din oțel durabil, rezistent la șocuri, dar și la agenți de coroziune. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru 
investiţia  „Achiziţie buldoexcavator în comuna Rîciu, judeţul Mureş”. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 25 ianuarie  2019 
 

 

privind implementarea proiectului „Achiziţie buldoexcavator în comuna Râciu, judeţul 
Mureş” 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.02.2019, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr....................., 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, 
Luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Râciu, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrat cu nr. .................., prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, 
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. ...................., prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Râciu, 
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 
interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2019 privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
pentru investiţia „Achiziţie buldoexcavator în comuna Râciu, judeţul Mureş”,  
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege: 
Avizul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism; 



În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) 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 implementarea proiectului „Achiziţie buldoexcavator în comuna Râciu, judeţul 
Mureş”, denumit în continuare Proiectul. 
Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., 
potrivit legii. 
Art. 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăți în cadrul Proiectului. 
Art. 4. Caracteristicile tehnice ale investiției se prezintă astfel: 1 buldoexcavator, 100 CP, Diesel, 
cuplu motor de la 500 Nm la 1.500 rpm, viteza de deplasare 40 km/h, dotat cu cupe de excavare, 
cupă de taluzare, lamă de zăpadă. Investiţia va deservi toţi cei 3748 de locuitori ai comunei, dintre 
care 1850 persoane de sex feminin. Operatorii economici deserviți de Proiect sunt cuprinşi în 
Anexa nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și 
de ordonator princi pal de credite, sau administratorul public al comunei.  
Art.6. Se aprobă nominalizarea şi delegarea dlui Ioan Vasu-primar, reprezentantul legal al comunei, 
pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. 
Art. 7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 

PRIMAR,                                                                                             Vizat pentru legalitate 
Ioan  Vasu                                                                                           Secretar: Dunca Ioan 

 
 ……………………….                                                                                   ……………………… 
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Primar, 
IOAN VASU 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind implementarea proiectului „Achiziţie buldoexcavator în comuna Râciu, judeţul 

Mureş” 
 

Informaţii de bază 

In cadrul comunei Râciu, există o suprafaţă totală de 60 km drumuri 
comunale. 
Pentru întreținerea și dezăpezirea acestor drumuri publice (drumuri 
comunale și străzi), Primăria Comunei Râciu aloca anual sume importante 
de bani, sume care ar putea fi direcționate către rezolvarea altor nevoi ale 
comunității, dacă ar avea în exploatare un utilaj, respectiv buldoexcavator, 
cu ajutorul căruia să realizeze aceste acţiuni. 
De asemenea unul dintre obiectivele fundamentale al întregii activități 
desfășurate la nivelul Primăriei Comunei Râciu vizează eficientizarea 
acţiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în vederea 
menţinerii stării de normalitate a vieţii locuitorilor comunei. Pentru 
atingerea acestui obiectiv este mai mult decât necesară achiziţionarea unui 
buldoexcavator de dimensiuni medii, pentru a putea avea acces în spații 
înguste, greu accesibile (drumuri satesti, gospodării, etc). 
Prin implementarea acestui proiect la nivelul Comunei Râciu vor fi 
asigurate următoarele 
tipuri de activități: 

 Activități de intervenție în situații de urgență: 
- Deblocarea drumurilor comunale și sătești în caz de înzăpezire; 
- Îndepărtarea copacilor căzuți sau a materialelor care ar bloca traficul pe 
drumurile publice; 
- Evacuarea pământului și a pietrişului rezultat după ploi puternice; 
- Participarea la acţiuni de salvare în caz de inundaţii. 

 Activitati specifice de gospodărire comunala: 
- Decolmatare și profilare şanţuri de pământ; 
- Incărcat, descărcat diverse materiale (inclusiv materiale rezultate în urma 
operaţiunilor de igienizare a spatiilor publice); 
- Lucrări de igienizare a izlazurilor comunale; 
- În subsidiar poate fi folosit și la întreținerea și dezăpezirea drumurilor 

http://www.comunariciu.ro/
mailto:riciu@cjmures.ro


locale; 
Pentru realizarea tuturor acestor activități, Primaria Comunei Râciu a 
încheiat contracte de prestări servicii cu societăți private sau a apelat la 
bunăvoinţă unor agenţi economici din zonă pentru punerea la dispoziţie a 
utilajelor de care era nevoie pentru activitățile menționate. Prin urmare 
pentru buna întreținere și exploatare a reţelei de drumuri comunale și 
sătești și de asemenea pentru posibilitatea intervenţiei rapide și 
permanente în situații de urgență, este imperios necesară realizarea 
investiției. 
Oportunitatea investitiei: 
Investitia propusă prin proiect este oportună din urmatoarele 
considerente: 
-posibilitatea obţinerii unei finanțări nerambursabile prin Programul 
National de Dezvoltare Rurală, 
-dotarea Primăriei Comunei Râciu cu un utilaj modern și performant, 
respectiv un buldoexcavator de mărime medie dotat cu lamă de zăpadă, 
venind astfel în întâmpinarea nevoilor cetățenilor. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „Achiziţie 
buldoexcavator în comuna Râciu, judeţul Mureş” 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 25 ianuarie  2019 
 

privind aprobarea listei autovehiculelor care vor fi evaluate de un expert tehnic  în vederea  
valorificării acestora prin  vânzare  la licitație 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.02.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr....... din  
................., 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, 
Luând act de: 
Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Râciu, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu 

nr. 726/14.02. 2019, prin care propune spre aprobare lista autovehiculelor care vor fi evaluate de un 
expert tehnic  în vederea  valorificării acestora prin  vânzare  la licitație, 

Raportul de specialitate nr.........../  din ...................al biroului financiar contabil și resurse umane prin care 

se propune spre  aprobare lista autovehiculelor care vor fi evaluate de un expert tehnic  în vederea  
valorificării acestora prin  vânzare  la licitație, 
Având în vedere prevederile: 
Art.123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei 
publice locale, 
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările 
ulterioare,  
Art.29 din Legea nr.273  din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, 
Ordonantei nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare 
şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale 
Anexei 2 la REGULAMENTUL  privind valorificarea bunurilor scoase din functiune apartinind institutiilor 
publice la HOTĂRÂRE nr. 841 din 23 octombrie 1995 - (*actualizată*)privind procedurile de transmitere 
fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice 
În temeiul art.45 alin. (1), alin. (6) din 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 lista autovehiculelor care vor fi evaluate de un expert tehnic  în vederea  valorificării 
acestora prin  vânzare  la licitație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art2. Se vor întocmi rapoarte de evaluare de către un expert tehnic autorizat privind determinarea valorii  
autovehiculelor, în vederea vânzării acestora prin licitație. 
Art.3.După întocmirea rapoartelor de evaluare se va întocmi caietul de sarcini al licitației publice deschise 
cu strigare pentru valorificarea autovehiculelor. 



Art.4. Primarul comunei Râciu si Biroul financiar contabil şi resurse umane vor asigura executarea 
prevederilor prezentei hotarari. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro. 

                 
 

 
 
Primar,                                                                                 Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                                                          Secretar-Dunca Ioan     
 ………………………….....                                                         ………………………. 
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