
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 20   din  29 martie 2019 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada martie-mai  
2019 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  29.03.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 31      din  
21 martie  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 nr.1260  din  14.03.2019; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Râciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Râciu; 
Propunerile consilierilor locali, 
Ţinând cont de prevederile art.9 alin.1 din OUG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului  cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
În temeiul prevederilor art. 35, alin. (1), art. 41, respectiv art. 45, alin. (1) Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Râciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  

 

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

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

cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      Contrasemnează                                                                                    
Cozoș Ioan-Andrei                                                                                    Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.21 din 29 martie  2019 
 
 

pentru  revocarea Hotărârii nr. 70/29.11.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de 
valabilitate al „Planului Urbanistic General“ pentru  cele 15 localităţi componente ale 
comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.31 din  
21.03.2019, 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 inregistrat sub nr.1263 din  14.03.2019 prin 
care se propune prelungirea P.U.G. al comunei Râciu; 
Adresa Instituției Prefectului-Județul Mureș nr. 17793/2018/SV/05.03.2019, înregistrată la 
instituția noastră sub nr. 1156/11.03.2019 prin care ne informează că în urma exercitării 
controlului de legalitate efectuat asupra HCL nr. 70/29.11.2018 privind aprobarea prelungirii 
termenului de valabilitate al „Planului Urbanistic General “ pentru  cele 15 localităţi 
componente ale comunei Râciu,  s-a constatat faptul că în preambulul hotărârii nu este 
prevăzut avizul consiliului judetean, și nici nu este atașat la documentația acesteia, așa cum 
este prevăzut în art.46, alin 1^8 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, actualizata; 
Raportul Biroului financiar contabil şi resurse umane inregistrat la nr. 1263  din  14.03.2019  
prin care se propune prelungirea P.U.G. al comunei Râciu;  
Contractul de servicii nr. 1906/04.04.2017, încheiat cu SC Experiment Proiect SRL Cluj-Napoca și 
prelungit prin Actul adițional nr.1/1756/02.04.2018, pentru actualizare PUG și RLU; 

Hotararea Consiliului Local nr.12/25.08.2004  privind aprobarea Planului Urbanistic General al 
comunei Râciu; 
HOTĂRÂREA NR. 53 din 22.08.2014 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al 
„Planului Urbanistic General“ pentru  cele 15 localităţi componente ale comunei Râciu. 
Hotărârea nr. 82  din 15  decembrie 2015 privind aprobarea prelungirii termenului de 
valabilitate al „Planului Urbanistic General“ pentru  cele 15 localităţi componente ale comunei 
Râciu. 
Luand act de avizul favorabil al comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism; 
In baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, 
actualizata, şi a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012, pentru modificarea  
alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a 



LEGII nr. 303 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul; 
Ținând cont de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene; 
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit.”c”, art. 45, alin. (2) , lit.”e’ si art. 47 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  revocarea Hotărârii nr. 70/29.11.2019 privind aprobarea prelungirii 
termenului de valabilitate al „Planului Urbanistic General“ pentru  cele 15 localităţi 
componente ale comunei Râciu. 
Art.2. Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  încredinţează secretarul 
comunei Râciu 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                                                     
Cozoș Ioan-Andrei                                                                                Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                      
……………………….                                                      ……………………                                                                                                                                              
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 22  din 29 martie  2019 
 

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al „Planului Urbanistic General ș RLU“ 
pentru  cele 15 localităţi componente ale comunei Râciu. 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.31 din  
21.03.2019, 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 inregistrată sub nr.1264 din  14.03.2019 prin care 
se propune prelungirea P.U.G. al comunei Râciu; 
Avizul nr.6269/19.03.2019 emis de  Consiliul Județean Mureș; 
Raportul Biroului financiar contabil şi resurse umane inregistrat la nr. 1264 din 14.03.2019  prin 
care se propune prelungirea P.U.G. al comunei Râciu;  
Contractul de servicii nr. 1906/04.04.2017, încheiat cu SC Experiment Proiect SRL Cluj-Napoca și 
prelungit prin Actul adițional nr.1/1756/02.04.2018, pentru actualizare PUG și RLU; 

Hotararea Consiliului Local nr.12/25.08.2004  privind aprobarea Planului Urbanistic General al 
comunei Râciu; 
HOTĂRÂREA NR. 53 din 22.08.2014 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al 
„Planului Urbanistic General“ pentru  cele 15 localităţi componente ale comunei Râciu. 
Hotărârea nr. 82  din 15  decembrie 2015 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al 
„Planului Urbanistic General“ pentru  cele 15 localităţi componente ale comunei Râciu. 
Luand act de avizul favorabil al comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism; 
In baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata, şi 
a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012, pentru modificarea  alin. (1^3) al art. 
46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a LEGII nr. 303 din 27 
noiembrie 2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea 
alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
Ținând cont de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene; 
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit.”c”, art. 45, alin. (2) , lit.”e’ si  art. 47 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 prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și RLU, 
aprobat prin HCL nr. 12/25.08.2004 a următoarelor localităţi componente ale comunei Râciu: 
Râciu, Căciulata, Coasta Mare,   Cotorinau,  Cureţe,  Hagău, Leniş,  Obârşie,  Nima Râciului,   Pârâu 
Crucii,  Sânmartinu de Câmpie,  Ulieş,  Valea Seacă,  Valea Sânmartinului,  Valea Ulieşului,  judetul 
Mureş, până la data 31.12.2023. 
Art.2. Primarul va prevedea in bugetul propriu pe anul 2019 fondurile necesare pentru finalizarea, 
avizarea si aprobarea Planului Urbanistic General.  
Art.3. Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  încredinţează viceprimarul 
care  este direct răspunzător prin atribuţiunile  de serviciu de  activitatea de  construcţii şi 
respectarea disciplinei în construcţii. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      Contrasemnează                                                                                                                     
Cozoș Ioan-Andrei                                                                                    Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                      
……………………….                                                        ……………………                                                                                                                                              
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 23   din 29 martie 2019 
 

 
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 75/29.11.2018 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2019 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 31 din 21 
martie 2019, conform prevederilor art.39, alin.1 si alin.3 din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind administratia publica locala,  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, 
Având în vedere: 
Adresa Instituției Prefectului-Județul Mureș nr. 17793/2018/SIV din data de 05.03.2019, 
înregistrată la instituția noastră sub nr. 1156/11.03.2019 prin care ne informează că în urma 
exercitării controlului de legalitate asupra setului de acte administrative înaintat,  respectiv 
asupra HCL nr.75/29.11.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de 
persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2019 nu s-a ținut cont de prevederile art.491, 
alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
Expunerea de motive înregistrată sub nr. 1266/14.03.2019. prezentată de domnul Ioan Vasu primar 
al comunei Râciu, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019; 
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.1267/14.03.2019 prezentat de doamna 
Rîcean Maria, consilier superior în cadrul Biroului financiar contabil şi resurse umane în cadrul 
Primăriei comunei Râciu,  
Ţinând cont de prevederile: 
Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, 
republicată (r1); 
Anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Râciu sub nr. 4354/25.10.2018 și 
încheiat în conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003,  
Art.56, art.120 alin.1, art.121 alin.1-2 și art.139 alin.2 din Constituția României, republicată; 
Art.4 și art.9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 ; 
Art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
Art.20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006; 
Art.1, art.2 alin.1 lit.h, precum și pe cele ale Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Art.491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare;  



Indexarea impozitelor şi taxelor locale 
(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau 
care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până 
la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal 
anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
Art.344 și altele din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Art.16 alin.2, art.26 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
ulterioare; 
Art.2 alin.2 lit.e din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, din care 
rezultă că rangul Comunei Râciu este II; 
H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.19 și art.20 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 
Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative; 
Art.1 alin.4, art.8 alin.3 lit.j, art.43 alin.7 și art.44 alin.2 lit.d din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.5 alin.2 lit.k, art.26 alin.1 lit.b-c, alin.3, alin.5 și alin.8 din Legea serviciului de salubrizare a 
localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Art.5-7 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin 
Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică 
nr. 734/480/1003/3727/2015; 
O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Râciu nr.  71   din  29 noiembrie 2017, privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale în Comuna Râciu pentru anul 2018; 
Faptul că unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale are la bază dreptul de a institui și de a 
percepe impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea 
activităților stabilite în competența autorităților; 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Râciu; 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu; 
În temeiul art.27, art.36 alin.(1), art.36 alin.(2) lit.b), art.36 alin.(4) lit.c), art.36 alin.(9), art. 45 
alin.(2) lit.c) şi art.115 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. (1) Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii nr. 75/29.11.2018 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2019 
în sensul completării preambulului prin invocarea art.491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  
Indexarea impozitelor şi taxelor locale 
(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care 
este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data 
de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, 
comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 
(2) Se modifică ANEXA la Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,  
precum și a taxelor speciale, pe anul 2019 pentru a se putea observa că sumele au fost indexate, 
ținând cont de rata inflației pe anul fiscal anterior conform art.491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal. 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul comunei Râciu prin 
Biroul financiar contabil şi resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               Contrasemnează                                                                                                                         
Cozoș Ioan-Andrei                                                                             Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 24  din 29 martie  2019 
 

 
privind acordarea dreptul de acces pe domeniul public  al Comunei  Râciu în vederea instalării 
de infrastructură de comunicaţii electronice, de către S.C. RCS & RDS S.A  conform 
dispoziţiilor Legii nr.159/2016 reprezentând imobilul înscris în CF nr.50311 Râciu, având 
nr.cadastral 50311, imobil aflat în proprietatea publică a Comunei Râciu 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 31 din  
21.03.2019, 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:  
Cererea SC RDS & RCS SA nr. 285/14.02.2019 înregistrată la instituția noastră sub nr. 735/15.02.2019 
prin care solicit închirierea unei suprafațe de teren intravilan în vederea amplasării de către SC RDS & 
RCS SA  a  unui corp prefabricat de tip container cu funcțiunea de spațiu tehnic pentru echipamente de 
telecomunicații cu dimensiunile 2,00 x 2,00 x 2,5 m și alimentarea acestuia cu energie electrică.  
Adresa Consiliului Județean Mureș-Direcția Tehnică nr. 3992/20.02.2019, înregistrată la instituția 
noastră sub nr. 807/21.02.2019 prin care ne trimite spre informare și conformare, Adresa ANCOM nr. 
4783/12.02.2019 referitoare la obligațiile legale aplicabile entităților publice conform  dispozițiilor Legii  
nr. 159 din 19 iulie 2016  privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii 
electronice, 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr.1268 din  14.03.2019 privind 
acordarea dreptul de acces pe domeniul public  al Comunei  Râciu în vederea instalării de infrastructură 
de comunicaţii electronice, de către S.C. RCS & RDS S.A  conform dispoziţiilor Legii nr.159/2016 
reprezentând imobilul înscris în CF nr.50311 Râciu, având nr.cadastral 50311, imobil aflat în proprietatea 
publică a Comunei Râciu 
HOTĂRÂREA NR. 12  din 27 februarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care se 
realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Râciu în vederea instalării, întreţinerii, 
înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare 
susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile 
privind construirea de reţele de comunicaţii electronice; 
Având în vedere prevederile:  
Legii nr.154/2012, (*actualizată*) privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice; 
Legii  nr. 159 din 19 iulie 2016  privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii 
electronice 



O.U.G. nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, cu modificările și completările ulterioare; Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  
Titlului II, Capitolul I, art.555, Titlului IX, Capitolul V, art.1809-1810, art.1167- 1179 din Legea 
nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art.3 alin. (4) din Legea nr.213/1998 (*actualizată*)  privind bunurile proprietate publică**); 
În baza art.36 alin. (2), lit.c) şi art.45 alin. (3) 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 
Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă dreptul de acces pe domeniul public  al Comunei  Râciu în vederea instalării de 
infrastructură de comunicaţii electronice, de către S.C. RCS & RDS S.A  conform dispoziţiilor Legii 
nr.159/2016 reprezentând imobilul înscris în CF nr. 50311 Râciu, având nr.cadastral 50311, imobil aflat 
în proprietatea publică a Comunei Râciu, la un preţ de 144,46 lei//mp/lună, reprezentând 
contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu reţele de comunicaţii electronice în 
vederea  amplasării unui corp prefabricat de tip container cu funcțiunea de spațiu tehnic pentru 
echipamente de telecomunicații cu dimensiunile de 2,00X2,00X2,5 m și alimentarea cu energie electrică. 
Art.2. Primarul Comunei Râciu, domnul Ioan Vasu, este împuternicit de către Consiliul Local Râciu să 
semneze contractul cu furnizorul de reţele de comunicaţii electronice, respectiv cu S.C. RCS & RDS S.A.  
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul  Ioan Vasu – primarul 
Comunei Râciu, precum și Biroul Financiar-contabil și resurse umane din cadrul Primăriei Comunei Râciu. 
Art.4. Aprobarea încheierii contractului privind consituirea dreptului de acces pe terenul identificat la 
art.1, din prezenta Hotărâre, conform prevederilor Legii nr.154/2012, privind regimul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroul financiar contabil şi resurse umane; 
 SC RCS & RDS S.A. ; 
 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                                                                                                                     
 Cozoș Ioan-Andrei                                                      Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                      
……………………….                                 ……………………                                                                                                                                              
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.25 din 29 martie  2019 
 

cu privire la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.31 din  
21.03.2019, 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 nr.1270 din data de 14.03.2019 a primarului comunei Râciu cu privire la 
constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică,  
Informarea DGASPC Mureș  înregistrată la instiituția noastră sub nr. 640/12.02.209  privind 
obligativitatea constituirii acestei echipe în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2003 
(*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*); 
Raportul compartimentului de specialitate nr. 1271 din 14.03.2019  precum și avizul comisiei de 
specialitate; 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.3, art.4, art.13, alin.(1), lit.b), art.13, alin.(2), art.14, art.22^6, art.35 și art.36, lit.d)  din Legea 
nr. 217 din 22 mai 2003 (**republicată**) pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice*); 
Anexei nr.4: Modelul procesului verbal prevăzut la art.22^6 alin. (4) din Legea nr. 217 din 22 
mai 2003 (**republicată**) pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice*); 
ORDINULUI nr. 146/2.578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă 
domestică de către poliţişti; 
Art.1, art.2 și art.3 din Anexa procedura pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 
domestică la ORDINUL nr. 2.525 din 7 decembrie 2018;  
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.d), art.36, alin.6, pct.2 și pct.8, art.45 alin. (1) și 
art.115, alin. (1), lit.d) 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 constituie echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică în următoarea componență: 



Baciu Nicoleta- consilier principal- compartimentul de asistență socială-coordonator echipă 
mobilă 
Dunca Ioan-secretar-membru 
Chertes Ioan-viceprimar-membru 
Barteș Roma-referent superior-membru 
Belean Alin-Ciprian-consilier local-membru 
Art.2. Echipa de intervenție va fi însoțită de un reprezentat al Postului de Poliție Râciu 
Art.3. Deplasarea membrilor echipei mobile pentru intervențiile de urgență în cazurile de 
violență domestică se va face cu autoturismul instituției. 
Art.4. Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  încredinţează echipa 
mobilă care  este direct răspunzătoare prin atribuţiunile  prevăzute de reglementările legale în 
vigoare. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului asistență socială; 
 DGASPC Mureș; 
 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                                                                                                                     
Cozoș Ioan-Andrei                                                                             Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                      
……………………….                                                   ……………………                                                                                                                                              
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

      
HOTĂRÂREA  

nr. 26  in  29  martie 2019 
 

privind încetarea contractului de concesiune nr. 662 din 10.03.2005 încheiat între comuna 
Râciu şi dr. Marc Minadona, medic specialist medicină de familie la „Cabinet Medical 
Individual Dr. Marc Minadona” întrucât concesionarul nu mai desfăşoară activitate medicală 
autorizată  
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29 martie  2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 31 
din 21.03.2019, 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,  
Având în vedere:  
Cererea nr. 853/25.02.2019 a doamnei dr. Marc Minadona, medic specialist în medicina de 
familie la “Cabinet Medical Individual Dr. Marc Minadona”,  prin care solicită încetarea 
contractului de  concesiune a  spaţiului situat în comuna Râciu str. Gheorghe Şincai nr. 50, judet 
Mureş întrucât concesionarul nu mai desfăşoară activitate medicală autorizată începând cu data 
de 30 aprilie 2019. 
Contractul de concesiune nr. 662 din 10 martie 2005, precum şi actele adiţionale intocmite 
ulterior; 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu înregistrată de Primăria comunei Râciu sub nr. 
1272 din   14.03.2019,  
În conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 95/2006 (*republicată*) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
Ordonanţei  Guvernului nr. 124 din 29.08.1998 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;  
Hotărârii de Guvern nr. 884 din 03.06.2004 (*actualizata*) privind concesionarea unor spaţii cu 
destinaţia de cabinet medicale;  
Ordinului nr. 946 din 21 iulie 2004  pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de 
concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinete medicale; 
În temeiul art. 10, art. 21, art. 36 alin (1) şi (2) lit. “c” şi “d”, alin (5) lit.”a”, alin (6) lit. “a” pct. 3, 
art. 45 alin (3) şi art. 115 alin (1) lit. “b” alin (3) si alin (6) 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. (1) Se aproba încetarea contractului de concesiune nr. 662 din 10.03.2005 încheiat între 
comuna Râciu şi dr. Marc Minadona, medic specialist medicină de familie la „Cabinet Medical 
Individual Dr. Marc Minadona”, întrucât concesionarul nu mai desfăşoară activitate medicală 
autorizată. 
(2) Contractul încetează la data de 30 aprilie 2019 dată până la care concesionarul este obligat să 
achite redevenţa la contract și facturile aferente utilităților. 
Art.2. Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  încredinţează primarul 
comunei Râciu și Biroul financiar contabil și resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Cabinetului Medical Individual Dr. Marc Minadona; 
 Biroului  financiar contabil şi 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                                                                                    
Cozoș Ioan-Andrei                                                                               Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ……………………….                                                                               …………………… 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

      
HOTĂRÂREA  

nr. 27   din  29  martie 2019 
 

privind aprobarea concesionarii directe a spatiului cu destinatia de cabinet medical catre 
Cabinet Medical Individual – dr.Conț Mirela-Daniela 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.31 din  
21.03.2019, 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. 26  din  29  martie 2019 privind încetarea contractului de concesiune nr. 662 din 
10.03.2005 încheiat între comuna Râciu şi dr. Marc Minadona, medic specialist medicină de 
familie la „Cabinet Medical Individual Dr. Marc Minadona” întrucât concesionarul nu mai 
desfăşoară activitate medicală autorizată.   
Cererea nr. 850/25.02.2019 depusă de dna dr. Conț Mirela-Daniela prin care solicită 
concesionarea spațiului în care funcționează cabinetul medical ca urmare a preluării praxixului 
de la dr. Marc Minadona 
Având în vedere prevederile: 
Art.14, alin.(3) și (4) din ORDONANŢA nr. 124 din 29 august 1998 
(**republicată**)(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale; 
Art.2, ali (1) , art.4 și art.5. alin.(1) din HOTARAREA nr. 884 din 3 iunie 2004 
(*actualizata*)privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale; 
ORDINULUI nr. 946 din 21 iulie 2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de 
concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinete medicale; 
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c), alin.(5), lit.b) și şi 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 cencesionarea directă a spatiului cu destinatia de cabinet medical catre 
Cabinet Medical Individual – dr.Conț Mirela-Daniela în suprafață de 48,63 mp-domeniul privat 
al comunei Râciu. 



Art.2. Se aprobă durata concesionării pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii 
acesteia conform reglementărilor legale în vigoare, prin acordul părților. 
Art.3. Redevența datorată de către concesionar este de 100 lei/lunar. 
Art.4. Contractul de concesiune și procesul verbal de predare-primire vor fi încheiate în 
conformitate cu modelul- cadru aprobat prin Ordinul MS și MAI nr.946/299/2004, anexele 1 și 2 
la prezenta hotărâre. 
Art.5.În situația în care concesionarul are probleme în exercitarea profesiei, situație confirmată 
de Colegiul Medicilor sau  CJAS Mureș, se va rezilia contractul. 
Art.6.Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data de 1 mai 2019, dată la care 
încetează efectele HCL nr.26/29.03.2019 precum și actele subsecvente. 
Art.7. Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  încredinţează primarul 
comunei Râciu și Biroul financiar contabil și resurse umane. 
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Cabinetului Medical Individual dr. Conț Mirela-Daniela ; 
 Biroului  financiar contabil şi 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                                                                                    
Cozoș Ioan-Andrei                                                                               Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ……………………….                                                             ……………………                                                                                
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 28  din 29 martie  2019 
 
 

privind închirierea directă a clădirii situată în curtea Căminului Cultural din satul Sânmartinu 
de Câmpie în vederea amenajării  unui spațiu cu destinația frizerie-coafor. 

 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.31 din  
21.03.2019, 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, 
Având în vedere:  
Cererea dnei Lăcan Daniela înregistrată la instituția noastră sub nr. 390/28.01.2019 prin care solicit 
închirierea clădirii situată în curtea Căminului Cultural din satl Sânmartinu de Câmpie în vederea 
amenajării unui spațiu cu destinația de frizerie-coafor. 

Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr.1276 din  14.03.2019 privind 
închirierea directă a clădirii situată în curtea Căminului Cultural din satul Sânmartinu de Câmpie 
în vederea amenajării  unui spațiu cu destinația frizerie-coafor.  
Devizul de lucrări privind renovarea clădirii situată în curtea Căminului Cultural din satul 
Sânmartinu de Câmpie în vederea amenajării  unui spațiu cu destinația frizerie-coafor. 
Având în vedere prevederile:  

Art.14 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică**), 
Art.36, alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) șiart.123 alin.(1) și (2) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. art.45 alin. (3) 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 închirierea directă a clădirii situată în curtea Căminului Cultural din satul 
Sânmartinu de Câmpie în vederea amenajării  unui spațiu cu destinația frizerie-coafor. 
Art.2.Se  aprobă prețul de închiriere în sumă de 200 lei lunar ținând cont de starea clădirii 
elemetelor de interior și exterior și a lipsei utilităților necesare desfășurării activității.  



Art.3. Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 10 ani care poate fi prelungit cu 
acordul părților pe o perioadă egală cu cel mult durata sa inițială. 
Art.4. Primarul Comunei Râciu, domnul Ioan Vasu, este împuternicit de către Consiliul Local 
Râciu să semneze contractul cu  dna Lăcan Daniela. 
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul  Ioan Vasu – 
primarul Comunei Râciu, precum și Biroul Financiar-contabil și resurse umane din cadrul 
Primăriei Comunei Râciu. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroul financiar contabil şi resurse umane; 
 Dnei Lăcan Daniela ; 
 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                                                                                                                     
Cozoș Ioan-Andrei                                                                               Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                      
……………………….                                                   ……………………                                                                                                                                                                                                                                              
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 29  din 29 martie  2019 
 

 
privind încheierea unui contract de prestări servicii cu o  societate specializată pentru 
asigurarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor publice și private ale 
comunei Râciu. 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.31 din  
21.03.2019, 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, 
Având în vedere:  

Expunerea de motive a primarului comunei Râciu înregistrată sub nr.1278/14.03.2019 privind 
încheierea unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru asigurarea serviciilor 
de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor publice și private ale comunei Râciu, 
În conformitate cu prevederile: 
Capitolul I art.1, art.2, art.3 alin.(1), art.4, Secțiunea a 3-a art.18, alin.(1), alin.(4)-(5), Secțiunea 
a 4-a, art.19-21 din LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**) privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*) 

Capitolul II Secțiunea a 4-a, art.21-22, Secțiunea a 5-a, art.23 din HG nr.301/2012 pentru 
aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**) 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*), 

Art.5, art.27 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Art.484/485 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Art.7 alin. (1) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 
Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice,  
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6) litera a) punctual 7, art.45 
alin.(1) și ale art.115 ali.(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 încheierea unui contract de prestări servicii cu o societate specializată pentru 
asigurarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor publice și private ale comunei 
Râciu. 
Art.2.Durata contractului prevăzut la art.1 este de 1 an cu posibilitatea de prelungire a 
termenului prin act adițional. 
Art.3.Se împuternicește primarul comunei Râciu pentru achiziționarea serviciului de pază în 
conformitate cu prevederile legii nr.98/2016 precum și pentru a încheia și semna contractul de 
prestări servcii pentru asigurarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor publice 
și private cu o societate specializată. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi 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                                                                                                                     
Cozoș Ioan-Andrei                                                                            Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  30  din  29.03.2019 
 

 

privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019 al 
comunei Râciu 

 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  29 martie 2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 31 
din 21.03.2019, 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.4148025/07.02.2019 transmisă de ISU Horea al județului Mureș, privind transmiterea 
spre avizare a planului propriu de pregătire pentru anul în curs, 
-expunerea de motive înregistrată sub nr. 1280/14.03.2019 întocmită de  domnul VASU  IOAN  
primarul comunei Râciu; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu. 
Având în vedere: 
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea   nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; 
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile 
serviciilor de urgență profesioniste; 
- Hotărârea Guvernului nr.1492/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 
de urgență; 
- Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor 
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al 
protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; 
- Hotărârea Guvernului   nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 



- Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din 
serviciile de urgență voluntare; 
- Hotărârea  Guvernului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, 
descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și 
însemnelor distinctive ale personalului din serviciile de urgență voluntare/private. 
- Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.1/IG din 
04.01.2019 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor 
prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă 
din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate în anul 2019; 
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în 
domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor  nr. 160/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a 
situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor 
de incendiu; 
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 106/2007 – pentru aprobarea Criteriilor de 
stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un 
cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de  
performanţă   privind   constituirea, încadrarea şi dotarea  serviciilor voluntare şi a serviciilor 
private  pentru situaţii de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în 
situaţii de protecţie civilă; 
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 166/2010 - pentru aprobarea Dispozițiilor 
generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente; 
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 146/2013 - pentru aprobarea Dispozițiilor 
generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare; 
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 605/2008 - pentru aprobarea Dispozițiilor 
generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea  de miriști, 
vegetație uscată și resturi vegetale; 
- Ordin comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1160/2006 și Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea 
Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la 
cutremure şi/sau alunecări de teren; 
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei 
de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză 
şi acoperire a riscurilor; 
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor 
generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber; 
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 
autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor; 



- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007  
pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 
- Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.28/2009 și al Ministerului 
Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național nr.2338/2009 – pentru  aprobarea  Dispozițiilor generale 
de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult; 
- Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1508/2006, Ministerului 
Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr.2058/2006 și Ministerului Educației și Cercetării 
nr.5709/2006 pentru  realizarea și implementarea în sistemul educațional a Programului național 
de educație antiseismică a elevilor; 
- Protocol privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor 
din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 62170/9647/2013; 
- Ordinul Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 3825/2013 privind aprobarea regulamentelor 
concursurilor naţionale "Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa. 
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 Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă  Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2019 al comunei 
Râciu, conform anexei nr.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                                                                                                           
Cozoș Ioan-Andrei                                                                       Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
…………………                                                              ……………………        
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