
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 39   din  30 mai 2019 

 
privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2019 

 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30  mai 2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.       
57 din  22.05.2019, 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 de specialitate nr. 2893/21.05.2019 al Compartimentului Agricol, cadastru 
şi relaţii publice  prin care se propune stabilirea taxei de păşunat  şi a taxelor de gloabă pentru 
suprafeţele de păşune situate pe teritoriul administrativ al comunei Râciu care nu au fost 
concesionate la  licitaţiile organizate de către primăria comunei Râciu în data de 8, 15 și 22 
februarie 2019;  
Avand  în vedere: 
Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;  
Prevederile Hotarârii nr. 78/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 
1.064/2013; 
Prevederile Legii nr. 16 din 29 februarie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură; 
 



Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice –priministrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind 
aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectival municipiilor; 
Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 
privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin.5, lit.b, art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin (1) si (2) 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 taxele de păşunat de pe raza comunei Râciu pentru anul 2019  pentru   
suprafeţele  de teren din categoria de folosinţă păşune aflate în proprietatea comunei Râciu 
suprafeţe care nu au fost concesionate şi identificate în anexa 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre astfel: 
-bovine, cabaline adulte- 50 lei /cap 
-tineret bovin şi cabalin 50 lei/cap 
-ovine, caprine şi tineret 10 lei/cap 
Art.2. Sumele încasate din taxele de păşunat precum şi alte venituri se vor folosi numai pentru 
lucrări de îmbunătăţire şi exploatare a  acestora. 
Art.3. Se stabileşte ziua de 1 mai 2019  ca dată de începere a păşunatului pentru ovine şi 
caprine şi 10 mai pentru bovine şi cabaline. 
Art.4. Ciclul de păşunat se încheie la data de 31 octombrie pentru bovine şi cabaline şi 1 
decembrie pentru ovine şi caprine. 
Art.5. De păşunile aflate în proprietatea Consiliului Local al comunei Râciu beneficiază numai 
crescătorii de animale de pe raza comunei. Repartizarea păşunilor se va face cu respectarea 
prevederilor legale, în favoarea crescătorilor de animale pe specii şi categorii de vârstă pe anul 
2019, pe suprafeţele prevăzute în anexa ce face parte integrantă di prezenta hotărâre. 
Art.6.În cazul nerespectării suprafeţelor repartizate, a termenelor de începere şi de sfârşit a 
ciclului de păşunat, ori a păşunatului pe alte terenuri agricole, altele decât cele care au fost 
repartizate conform art.1, proprietarii de animale sau păstorii de turme vor fi obligaţi  să 
plătească următoarele taxe: 
-bovine, cabaline adulte 50 lei /cap 
-tineret bovin şi cabalin 50 lei/cap 
Pentru cirezi constituite: 
-Cirezi de bovine -300 lei/zi 
-Turne de ovine pana la 150 capete- 180 lei/zi 
-Turme de ovine pana la 200 capete- 240 lei/zi 
-Turme de ovine peste 200 capete- 300 lei/zi. 
Dacă  se constată daune, la taxa se va adăuga şi valoarea pagubei produsă, stabilită pe baza 
procesului verbal de constatare încheiat de către comisia de evaluiare a pagubelor constituită 
în cadrul Consiliului local al comunei Râciu. 
Art.7. Crescătorii de animale au obligaţia să respecte toate măsurile stabilite de către Consiliul 
local Râciu şi specialiştii agricoli, pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea potenţialului de 



producţie, să presteze munca contributivă în cantitatea şi la datele stabilite şi să achite taxele 
de păşunat la nivelele stabilite cu cel puţin 10 zile înainte de scoaterea animalelor pe păşune. 
Art.8. Se vor revizui  şi dezinfecta sursele de apă pe toate păşunile de pe teritoriul comunei 
Râciu şi se vor executa lucrările de întreţinere a păşunilor, prin grija primăriei Râciu, în calitate 
de administrator.  
Art.9.  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. 40  din  30 mai 2019 

 

 

cu privire la închirierea prin licitație publică a unei clădiri în suprafață de 15 mp amplasată în 
curtea Căminului Cultural din satul Sânmartinul de Câmpie, aparținând domeniului privat al 
comunei Râciu 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  30.05.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.57 din 
22.05.2019, 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 satul Sânmartinu de Câmpie în 
vederea amenajării unui spațiu cu destinația de frizerie-coafor. 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr.2895 din  21.05.2019 
privind închirierea prin licitație publică a clădirii situată în curtea Căminului Cultural din satul 
Sânmartinu de Câmpie în vederea amenajării  unui spațiu cu destinația frizerie-coafor.  
Ținând cont de: 
Prevederile art. 36 alin.(2), lit.c), alin.(5) lit.b) și art.123, alin. (1)-(2) din LEGEA nr. 215 din 23 
aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale,  
Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
În conformitate cu art.45, alin.1, coroborat cu prevederile 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.(1) Se aprobă închirierea prin licitație public a unei clădiri în suprafață de 15 mp 
amplasată în curtea Căminului Cultural din satul Sânmartinul de Câmpie, aparținând domeniului 
privat  al comunei Râciu. 



(2) Bunul este identificat la poziția nr.77 din lista de inventor însușit prin HCL Hotărârea nr.23 

/2009, modificată și compleattă prin HCL 85/2018 privind atestarea domeniului privat al 
comunei Râciu, anexată în copie la prezenta  
Art.2.(1) Durata închirierii este de 10 ani cu posibilitatea prelungirii  în baza art.1810 din Codul 
Civil și prin ajustarea prețului dacă va fi necesar prin act adițional. 
(2) Prețul de pornire a licitației este de 200 lei lunar. 
(3) Se aprobă Caietul de sarcini, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
(4) Se aprobă modelul contractului conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
(5) Destinația reprezintă amenajarea unui spațiu de frizerie-coafor. 
Art.3. Se împuternicește primarul comunei Râciu pentru organizarea licitației publice, semnarea 
contractului de închiriere și a actelor adiționale la contractul de închiriere. 
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.  41 din  30 mai 2019 

 
cu privire la aprobarea contractului de prestări servicii  de pază și protecție încheiat între 
Primăria comunei Râciu și SC Profesional Guard SRL 

 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 57 
din  22.05.2019, 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.2897 din 21.05.2019  întocmită de către  Primarului 
comunei Râciu cu privire la aprobarea contractului de prestări servicii  de pază și protecție 
încheiat între Primăria comunei Râciu și SC Profesional Guard SRL 
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. 
Ofertele depuse la Primăria comunei Râciu de  firme specializate de pază și protecție, și 
achiziția pe SEAP, 
În conformitate cu prevederile: 
Capitolului 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*) 
Capitolulului 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) punctul 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 contractul de prestări servicii  de pază și protecție încheiat între Primăria 
comunei Râciu și SC Profesional Guard SRL. 
Art.2.Obiectul prezentului contract îl constituie executarea  de către Prestator a unor servicii 
de patrulare, pază în folosul beneficiarului, servicii de pază și protecție, de prevenire a 
furturilor și distrugerilor, și oricăror fapte antisociale pe teritoriul comunei Râciu. 
Art.3.Controlul activității desfășurate de agentul de securitate este exercitat de către 
viceprimarul comunei Râciu  și de SC Profesional Guard SRL.     
Art.4. Se împuternicește primarul comunei Râciu pentru  a semna contractul de prestări 
servcii de pază și protecție încheiat între Primăria comunei Râciu și SC Profesional Guard SRL. 
Art.5. 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.42 din 30  mai  2019 

 
privind aprobarea incheierii  unui contract de prestari  servicii silvice cu Direcția Silvică Mureș-
Ocolul Silvic Tg.Mureș, pentru unitățile amenajistice Valea Sânmartinului-Cetegău (113,73 ha) 
și  Cernătoaie –Contenit  (57,37 ha) ce aparțin domeniului privat al comunei Râciu 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.05.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.57 din  
22.05.2019, 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:  
Nota de constatare nr.2582/2/22.04.2019 întocmită de Serviciul Garda Forestieră Județeană 
Mureș, prin care se menționează că pentru perimetrele de ameliorare, considerate terenuri 
degradate și impădurite  pentru care s-a efectuat recepția lucrărilor de împădurire, instituția 
noastră nu are încheiat contract de administrare/servicii silvice cu Ocolul Tg.Mureș. 
Adresa  nr.2359 din 24.04.2019  a instituției noastre prin care am solicitat Ocolului Silvic 
Tg.Mureș demararea procedurilor pentru încheierea unui contract; 
Adresa nr. 957/09.05.2019 a Direcției Silvice Mureș-Ocolul Silvic Tg.Mureș prin care ne adduce la 
cunoștință tariful practicat de Ocolul Silvic, în vederea asigurării serviciilor silvice; 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu nr. 2899 din 21.05.2019 privind aprobarea 
incheierii  unui contract de prestari  servicii silvice cu Direcția Silvică Mureș-Ocolul Silvic 
Tg.Mureș, pentru unitățile amenajistice Valea Sânmartinului-Cetegău (113,73 ha) și  Cernătoaie –
Contenit  (57,37 ha) ce aparțin domeniului privat al comunei Râciu. 
Actul de control de fond nr. 2813/1-3866/1/14.05.2019 întocmit de Serviciul de Gardă Forestieră 
Județeană Mureș pentru suprafața de 113,77  ha, 
Actul de control de fond nr. 2813/2-3866/2/14.05.2019 întocmit de Serviciul de Gardă Forestieră 
Județeană Mureș pentru suprafața de 57,37 ha, 
În baza prevederilor:  
Art.10, alin.(2) lit.b) din Legea nr. 46 din 19 martie 2008 (**republicată**)privind Codul silvic; 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 (*actualizată*) privind administrarea 
pădurilor din România; 
HOTĂRÂRII nr. 861 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, 
utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier 
proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a 



unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice 
şi de efectuare a controalelor de fond; 
Art.7 alin. 3 din Legea nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate; 
LEGII nr. 38 din 1 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
139/2005 privind administrarea pădurilor din România; 
 In temeiul prevederilor art.36,alin,(2),lit.c, alin.(5) lit. a) și b) alin.(9,)  art 45 alin.(3) si 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 încheierea unui contract de prestari  servicii silvice cu Direcția Silvică Mureș-
Ocolul Silvic Tg.Mureș, pentru unitățile amenajistice Valea Sânmartinului-Cetegău (113,73 ha) și  
Cernătoaie –Contenit  (57,37 ha) ce aparțin domeniului privat al comunei Râciu. 
Art.2.Prezentul contract intră în vigoare la data de 09.05.2019 și este valabil până la data de 
31.12.2019. 
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza primarul comunei Râciu. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Direcției Silvice Mureș-Oclolus Silvic Tg.Mureș. 
 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. 43 din 30 mai  2019 

 
 

privind aprobarea CONVENȚIEI DE COOPERARE pentru aplicarea Proiectului de interes public   
"POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT-2019" încheiată între Consiliul 
Local Râciu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş. 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de    .05.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.57  din  
22.05.2019, 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 Proiectul de interes public „POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN 
PARTENERIAT-2019“ prin care structurile de poliţie vor executa periodic acţiuni pentru creşterea 
gradului de ordine şi siguranţă prin eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a 
criminalităţii, creşterea operativităţii în intervenţia la evenimente şi reducerea gradului de 
victimizare a cetăţeanului insclusiv a numărului de victime a accidentelor de circulaţie rutieră.  
Văzând expunerea de motive nr.2901 din 21.05.2019, prezentată de d-l Primar Ioan Vasu cu 
privire la protocolul de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public "POLIȚIE-
AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT-2019", încheiat între Consiliul Local 
Râciu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş; 
Ţinând cont  de prevederile: 
Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române*); 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne**); 
HOTĂRÂRII nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine 
publică 2010-2013; 
HOTĂRÂRII nr. 787 din 25 iulie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publica; 
LEGII nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor*); 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români**); 
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale; 



În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d,e, alin. (6) lit.a) pct.7, alin.(7) lit.a) şi  art. 45 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 (1) Se aprobă Convenția de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public               
" POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT-2019", încheiată între 
Consiliul Local Râciu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          (2) Perioada de derulare a prezentului protocol începe la data semnării de către părţile 
semnatare şi durează până la 31.12.2019. 
Art.2. Se mandatează Primarul Comunei Râciu cu semnarea Convenției de cooperare.  
Art.3.Şeful Secţiei 3 Poliţie Rurală Râciu/Postului de Poliţie Râciu, va prezenta Consiliului Local 
Râciu, în luna decembrie, o informare anuală referitoare la măsurile intreprinse în îndeplinirea 
atribuţiilor specifice, precum şi primarului informări trimestriale, în prima lună a trimestrului 
următor, sau ori de câte ori este nevoie despre evoluţia fenomenelor antisociale şi modul în care 
au fost îndeplinite sarcinile pe plan local, în caz contrar protocolul de cooperare se reziliază de 
plin drept. 
Art.4. Primarul comunei Râciu răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
  Secţiei 3 Poliţie Rurală 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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HOTĂRÂREA 
Nr. 44  din 30  mai  2019 

 
privind prelungirea scrisorii de garanție de restituire a avansului in favoarea AFIR pentru 
proiectul "Modernizare, renovare si dotare Casa de Cultură Vasile Conțiu". 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.05.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 57  din  
22.05.2019, 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 cu nr.2903 din 21.05.2019 a primarului IOAN VASU cu privire la  
prelungirea scrisorii de garanție de restituire a avansului in favoarea AFIR pentru proiectul 
"Modernizare, renovare si dotare Casa de Cultură Vasile Conțiu", 
Hotărârea Consiliului Local a comunei Râciu  nr. 76 din 15.12.2015 privind aprobarea investiţiilor 
din cadrul proiectului „MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE CASA DE CULTURĂ VASILE 
CONȚIU” finanţat în cadrul PNDR, Măsura 7.6; 
HOTĂRÂREA Nr.43  din  15.06.2017 privind solicitarea scrisorii de garanție de restituire a 
avansului in favoarea AFIR de la Fondul de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pentru 
acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE CASA DE 
CULTURĂ “VASILE CONȚIU” finanţat în cadrul PNDR, Măsura 7.6. 
Luand în considerare prevederile: 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 (*actualizată*) privind reglementarea unor 
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi 
dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificarea economiei în zonele rurale 
cu modificările ulterioare; 
Art. 4 şi art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor alocate prin PNDR;  
Prevederile art. 4 şi art. 5 din HGR 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor alocate prin PNDR; 
Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   



În temeiul art. 36, alin. (1), alin. 2 , lit. b), alin. (4) lit. b); art. 36 alin.(9) şi art. 45, alin. 2 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 prelungirea scrisorii de garanţie de restituire a avansului in favoarea AFIR în 
valoare de 884.473,67 lei de la de la Fondul de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pe o 
perioadă de 6 luni, pentru derularea investiţiilor din cadrul proiectului „MODERNIZARE, 
RENOVARE SI DOTARE CASA DE CULTURĂ VASILE CONȚIU” finanţat în cadrul PNDR, Măsura 7.6; 
Art.2 Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie este de 34 luni, prima lună fiind luna iunie 
anul 2017, ultima lună fiind luna martie, anul 2020;  
Art.3 Scrisoarea se prelungeşte pe o perioadă de 6 luni, prima lună de prelungire fiind luna 
octombrie anul 2019, ultima lună fiind luna martie, anul 2020; 
Art.4 Suma aferentă plăţii comisionului pentru prelungirea scrisorii de garanţie se va suporta din 
fonduri proprii; 
Art.5 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Rîciu; 
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei Tg. Mureş; 
 Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A; 
 AFIR; 
 Primarului Comunei Rîciu 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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HOTĂRÂREA 
Nr.45 din 30  mai  2019 

 
 
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Primăria  comunei Râciu şi Asociaţia 
pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), în scopul realizării în parteneriat a 
Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” 
Ediţia a VIII-a, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2019. 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.05.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 57 din  
22 mai  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: 
Adresa Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), înregistrată la 
Primăria comunei Râciu sub nr.2742/14.05.2019 prin care solicită Primăriei comunei Râciu 
realizarea în parteneriat a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In 
Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a VIII-a Râciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2019; 
Expunerea de motive prezentată de către dl Primar Ioan Vasu, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrată sub nr. 2905 din 21.05.2019, 
Avizul comisiei  pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii, tineret si sport; 
Avizul comisiei  pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism; 
Prevederile Hotărârii Consiliului Local Râciu nr. 31 din 25.04. 2019 privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  listei de investitii pe anul 2019; 
Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  
În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(4), lit.a), alin.(6), lit.a), pct.4, art.39, alin.(1), şi art.45 
din Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul 
local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Primăria  comunei Râciu şi Asociaţia 
pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), în scopul realizării în parteneriat a 



Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” 
Ediţia a VIII-a Râciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2019, conform anexei 1, parte 
integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
Art.2. Concursul se desfășoară în Sala de spectacole a Ansamblului Artistic Profesionist 
"Mureşul" din Tg.Mureș, iar Gala Laureaților va fi organizată în localitatea Râciu. 
Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 70.000 lei din bugetul comunei Râciu pentru realizarea în 
parteneriat cu ASDECUM Tg.Mureş a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri 
Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a VIII-a Râciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 
iulie 2019 şi pentru alte cheltuieli ocazionate de organizarea acestui eveniment. 
Art.4. Se împuterniceşte Primarul comunei Râciu-dl Ioan Vasu să semneze în numele şi pentru 
comuna Râciu-acordul stipulat la art.1. 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-contabil şi 
resurse umane. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ) 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

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

nr. 46 din  30  mai  2019 
 

 
pentru modificarea și completarea CAPITOLUL IV1  „Taxa pentru furnizare date“ din Hotărârea nr. 
75/29 noiembrie 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele 
fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2019  

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.05.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 57 din 21 
mai 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: 
Expunerea de motive înregistrată sub nr. 2907/21.05.2019. prezentată de domnul Ioan Vasu 
primar al comunei Râciu, pentru modificarea și completarea CAPITOLUL IV1  „Taxa pentru furnizare 

date“ din Hotărârea nr. 75/29 noiembrie 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2019,  
HOTĂRÂREA nr. 4  din  30 ianuarie  2019 pentru modificarea și completarea art.2 alin. (1) din 
Hotărârea nr. 75/29 noiembrie 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de 
persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2019,  
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, 
Văzând Planul de măsuri anexă la Raportul de control nr. 3625/25.04.2019 pentru  remedierea 
deficiențelor și îmbunătățirea activităților rezultate în urma controlului tematic metodologic pe 
linia de evidență a persoanelor efectuat  la SPCLEP Râciu, din data de 18 aprilie 2019, unde la pct. 
10 se propune modificarea cuantumului taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter 
personal în RNEP de la 5 lei la 2,5 lei. 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, 
republicată (r1); 
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 Rîciu 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; 
Prevederile art.454 lit.g din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 
Prevederile art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27 şi 68 din Legea privind finanţele publice locale  
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile Legii nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative; 



Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile 
începând cu anul 2013; 
Prevederile OUG  nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
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. Se aprobă modificarea si completarea CAPITOLUL IV1  „Taxa pentru furnizare date“ din 
Hotărârea nr. 75/29 noiembrie 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de 
persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în anul 2019, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Celelalte articole din HCL Râciu nr.75/29.11.2018 raman neschimbate. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul comunei Râciu prin 
Biroul financiar contabil şi resurse umane. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Populaţiei Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 SPCLEP 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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