
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
HOTĂRÂREA 

nr.10 din  27 februarie 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.24  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.               
712/14.02.2019, 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. 713/14.02.2019, 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. 5402/28.12.2018, 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. 
                 

 

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.11  din 27 februarie 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. 
24 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.714 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. Râciu; 
 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. 12 din  27 februarie 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. 24  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. 716  din 14.02.2019, 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 către 
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. 
  

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

…………………                                                                      ……………………                                                                                                                                                                                                                    
 
 

 

http://www.comunariciu.ro/


   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 13  din  27  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.24 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.718 din 14.02.2019  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.719/14.02.2019; 
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. 
 

 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 14  din 27 februarie 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.24 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; 
  SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL; 
  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. 15 din  27 februarie 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. 24 
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.  722  din 14.02.2019, 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  RÂCIU, JUD.MURES ”DC 142 B: (DJ 173) VALEA ULIESULUI – 
VALEA SÂNMARTINULUI, 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. 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. 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 16 din  27 februarie 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  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. 24 
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. 724  din 14.02.2019, 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. 
 
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. 17 din 27 februarie 2019 

 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia  „Achiziţie 
buldoexcavator în comuna Rîciu, 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.24 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, 
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 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. 
 
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. 18 din 27 februarie 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.24 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, 
Luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Râciu, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrat cu nr. 728/14.02.2019, 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. 729/14.04.2019, 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 necesitatea, oprtunitatea şi potenţialul economic al investiţiei prin  
implementarea proiectului de investiţii „Achiziţie buldoexcavator în comuna Rîciu, judeţul 
Mureş”, denumit în continuare Proiectul, care face parte din strategia de dezvoltare durabilă a 
comunei Râciu. 
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 430 Nm la 1.400 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. 
 
 

 
 
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. 19 din 27 februarie 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.24 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, 
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.730/  din 14.02.2019 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 ofertă în plic închis 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. 
                 
 
 

 

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