
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 47 din  30 iulie 2019 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada iulie-septembrie  
2019 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.07.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 71     din  19 
iulie  2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu nr.3829 din  28.06.2019; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Râciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Râciu; 
Propunerile consilierilor locali, 
Ținând cont de art.123, alin.1,  alin.4, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, 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 
(iulie-septembrie  2019), dl/dna consilier  Ulieșan Sebastian. 
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                                                                                    

Ulieșan Sebastian                               Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                     Dunca Ioan                      

                                                                                  ……………………….    

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  48  din  30 iulie 2019 

 
 
privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare 
în judeţul Mureş 
 
 
Consiliul Local al  comunei Râciu, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.07.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.71      
din  19 iulie  2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), 
art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
 
Având în vedere: Expunerea de motive nr.3831/28.06.2019  a Primarului comunei Râciu, 
Raportul de specialitate al secretarului, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
Adresa nr. 13764/07,06. 2019 a Consiliului Județean Mureș, referitoare la Regulamentul de 
instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș. 
Adresa nr. 15644/21.06.2019 a Consiliului Județean Mureș referitoare la aprobarea în AGA 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș a Regulamentului de instituire și 
administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș. 
Ţinând cont de prevederile:  
 - art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- art. 6, alin. 1, lit. „k”, art. 25, art. 26 și art. 27 din Legea nr 101/2006 a serviciului de salubrizare 
a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 454  lit.”g” și 484 alin (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 8, alin. 3, lit. „i” și „j” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- OUG nr. 196 /2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările și actualizările 
ulterioare;  
- Ordinului nr.578/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea 
Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu; 
- OUG nr. 198/2005, actualizată, privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de 
intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 
publice care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 



Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată,  
În considerarea prevederilor art.17 din contractul de asociere încheiat la data de 02.11.2009 de 
către toate UAT din județ, 
Ținând cont de. 129, pct.7 lit.d) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 
 
 

Hotărâre: 
 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 
judeţul Mureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, pentru fiecare categorie 
distinctă de utilizatori, inclusiv cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul de Mediu, după cum 
urmează: 

 Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 8,93 lei/pers/luna; 

 Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 1,62 lei/pers/luna-4,71 lei/pers/luna; 

 Taxa utilizatori non-casnici: 436,05 lei/tona. 
Art.3. Se mandatează Primarul Unității Administrativ Teritoriale comuna Râciu să voteze în 
cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltarew Intercomunitară Ecolect Mureș, 
Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea 
sistemului de management integrat al deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș 
precum și nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, aprobate conform art.1 și art.2 
din prezenta hotărâre. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Județean Mureș; 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES 
 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                                                                                                                     
Ulieșan Sebastian                                       Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
                                                                                                                  Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 49  din 30  iulie 2019 

 
 

privind dizolvarea voluntară, lichidarea și radierea  SC Servicii Pază și Protecție Râciu SRL  

 

Consiliul Local al comuunei Râciu 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.07.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.71 din  19 
iulie  2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

 

Având în vedere:  
 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr. 3835 din 28.06.2019         
privind dizolvarea voluntară, lichidarea și radierea  SC Servicii Pază și Protecție Râciu SRL , 

Hotărârea nr.61 din 23 decembrie 2013 privind  înfiinţarea SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII 
EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL; 
ACTUL CONSTITUTIV al Societatii SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RICIU S.R.L., 
Ținând cont de faptul că  societatea nu are personal angajat în număr corespunzător pentru 
efectuarea serviciului de pază, 
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, 
În temeiul prevederilor: 
Art.13, alin.(1), art. 113, pct.i, art. 1961, alin.(1), art.227, alin.(1), art.233, alin.(1), alin.(2), alin.(3), 
art.235, alin.(1) din LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)privind societăţile, 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
Art.173 din Legea nr.52/2003, privind Codul Muncii, actualizat și cele ale Actului Constitutiv al 
societății; 
Ținând cont de. 129, alin.2, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ 
În baza art. 139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1. Se aprobă dizolvarea voluntară, lichidarea și radierea societății SC Servicii Pază și Protecție 
Râciu SRL . 
Art.2. Se aprobă intrarea în procedura de lichidare a societății dizolvate, conform art.1. 
Art.3. Se stinge pasivul societății (dacă este cazul) de către asociați. 
Art.4. Numirea Cabinetului de insolventă Moldovan Raul, RFO  I-4261, CUI 28073541 cu sediul în 
Tg.Mureș, str.Gheorghe Doja, nr.38, ap.1, în calitate de lichidator pentru îndeplinirea 
operatiunilor și formalităților de lichidare prevăzute de Legea 31/1990 privind societățile 
comerciale cu modificările și completările ulterioare. 
Art.5. Se împuternicește doamna  Morariu Leontina administrator al SC Servicii Pază și Protecție 
Râciu SRL, pentru a depune documentele privind constituirea dosarului de dizolvare, lichidare și 
radierea societății atât la Cabinetul de insolvență cât și la Registrul Comerțului și alte instituții 
abilitate în acest sens. 
Art.6. Primarul comunei Râciu va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
Art.7.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                                                                                                                     
                                                                                  Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
 Ulieșan Sebastian                                                                                 Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 50  din 30  iulie 2019 

 
 
privind aprobarea realizării din bronz a bustului istoricului Alexandru Papiu-Ilarian și amplasarea  
acestuia în fața Bisericii Greco-Catolice 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.07.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 71     
din  19 iulie  2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), 
art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
 
Având în vedere:  
 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr. 3837 din 28.06.2019       
privind aprobarea  realizării bustului istoricului Alexandru Papiu-Ilarian și amplasarea  acestuia în 
fața Bisericii Greco-Catolice. 
Luând act de cererea înaintată de către Parohia Greco-Catolică nr.209/28.06.2019 din comuna 
Râciu, prin reprezentantul Dulău Toader, preopt paroh, înregistrată la Primăria comunei Râciu, 
sub nr. 3540/28.06.2019, 
În temeiul prevederilor: 
Art. 2, alin (2) şi art.8, alin (2) din Legea nr.50/1991*** republicată privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, prevederile art.25 alin (1), art.26 şi art.56 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul  
Art.32 din Legea nr.242/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,  
Art.44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.3 alin.1 şi alin.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 
completările ulterioare, 
Art.2 și art.4 lit.b) din LEGEA nr. 120 din 4 mai 2006 (*actualizata*) monumentelor de for public, 
Ținând cont de. 129, pct.7 lit.d) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) din ORDONANŢA  DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 



 

HOTĂRÂRE: 
 
 

Art.1.Se aprobă realizarea din bronz a bustului istoricului Alexandru Papiu-Ilarian și amplasarea  
acestuia în fața Bisericii Greco-Catolice. 
Art.2. Se aprobă valoarea acestei lucrări în cuantum de 6000 Euro,  sumă alocată din bugetul 
local pe anul 2019. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului 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; 
 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                                                                                    
                                                                                 Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
Ulieșan Sebastian                                                                                             Dunca Ioan 
   ……………………….                                                                                     …………………… 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 51 din 30  iulie 2019 

 
privind aprobarea deplasării unei delegații în localitatea Zemplínska Nová Ves din Slovacia, la 
cimitirul unde a fost îngropat Gheorghe Șincai, pentru amplasarea unui monument funerar 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.07.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 71     
din  19 iulie  2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), 
art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr. 3839 din 28.06.2019       
privind aprobarea deplasării unei delegații în localitatea Zemplínska Nová Ves din Slovacia, la 
cimitirul unde a fost îngropat Gheorghe Șincai, 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale, 
precum și ale H.G. nr. 518/1995 (*actualizată*) privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului 
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. 
Ținând cont de art. 129, alin.7 lit.d) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. (1) Se aprobă deplasarea unei delegații în localitatea Zemplínska Nová Ves din Slovacia, la 
cimitirul unde a fost îngropat Gheorghe Șincai, pentru amplasarea unui monument funerar. 
(2) Delegaţia oficialã va fi formatã din urmãtoarele persoane: 
Ioan Vasu-Primar al comunei Râciu 
Chertes Ioan-Viceprimar 
Belean Alin -Ciprian-consilier local 
Profesor- Cornel Sigmirean, Director al Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai" 
Prof. Vasile Lechințan-Istoric 
Prof. EVA MÂRZA Președinta Comisiei mixte de istorie româno-slovacă 
Preot. Teodor Dulău-paroh Biserica Greco-Catolică Râciu 
Art.2.Decontarea cheltuielilor privind diurna și costul călătoriei pentru cei 7 membrii ai comisiei 
se vor face conform prevederilor HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Zempl%C3%ADnska_Nov%C3%A1_Ves&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Zempl%C3%ADnska_Nov%C3%A1_Ves&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Zempl%C3%ADnska_Nov%C3%A1_Ves&action=edit&redlink=1
http://www.icsumures.ro/
http://www.icsumures.ro/


personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - 
actualizată. 
Art.3. Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre se va face în 
baza documentelor justificative conform prevederilor legale. 
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-contabil şi 
resurse umane. 
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,                                                                                                                                                                                
Ulieșan Sebastian                                       Secretarul general al unității administrativ-teritoriale  
                                                                                                                     Dunca Ioan 
……………  ……                                                                                      ……………………….    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 52  din 30  iulie 2019 

 
 
privind aprobarea întocmirii DALI și a proiectului tehnic pentru modernizarea drumurilor 
comunale, străzilor, drumurilor vicinale, drumurilor de exploatație agricolă în lungime de 48 de 
km din comuna Râciu, în cadrul programului FDI 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.07.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.  71 din  
19 iulie  2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr. 3841 din 28.06.2019       
privind aprobarea întocmirii DALI și a proiectului tehnic pentru modernizarea drumurilor 
comunale, străzilor, drumurilor vicinale, drumurilor de exploatație agricolă în lungime de 48 de km 
din comuna Râciu, în cadrul programului FDI. 
În  conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- Ghidului Solicitantului, Fondul de Dezvoltare și Investiții 
- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 
15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
Ținând cont de. 129, alin.2 lit. b) și c) alin.7 lit.m) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE 
 



Art.1.Se aprobă întocmirea DALI și a proiectului tehnic pentru modernizarea drumurilor 
comunale, străzilor, drumurilor vicinale, drumurilor de exploatație agricolă în lungime de 48 de km 
din comuna Râciu, în cadrul programului FDI. 
Art.2.Cheltuielile aferente Proiectului se vor  prevedea în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin FDI., potrivit legii. 
Art.3.Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la articolul 1, 
precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru proiectul realizat, se suportă din 
veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi. 
Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Râciu. 
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,                                                                                                                                                                                 
                                                                           Secretarul general al unității administrativ-teritoriale  
 Ulieșan Sebastian                                                                                Dunca Ioan 
……………  ……                                                                             ……………………….    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 53  din 30  iulie 2019 

 
 
privind înscrierea în Cartea Funciară și domeniul public al terenului aferent bazinului de apa din 
satul Ulieș, în suprafață de 168 mp 
 
 
Consiliul Local al comuunei Râciu 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.07.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 71  din  
19 iulie  2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

 

Având în vedere:  
 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr. 3843 din 28.06.2019         
privind înscrierea în Cartea Funciară și domeniul public al terenului aferent bazinului de apa din 
satul Ulieș, în suprafață de 168 mp. 
 
În temeiul prevederilor: 
 
Art. 554 și  art.888 din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (**republicată**) privind Codul civil; 
Art.129, alin. 2 lit c)  din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ 
Art. 4  alin. (2),  art.5 din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (**republicată**) fondului funciar; 
Art. 41 alin. 5) și art. 42 din LEGEA cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 
(**republicată**);  
Ținând cont de prevederile HG nr.913 pentru modificarea anexei nr. 71 la HG nr. 964/2002 privind 
atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor 
din județul Mureș; 
În conformitate cu dispozițiile art.23 lit. a) art.95 și ale art.116 din ORDINUL nr. 700 din 9 iulie 2014  
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară; 
În temeiul art. 139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 



 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se înscrie în Cartea Funciară și domeniul public al terenului aferent bazinului de apa din 
satul Ulieș, în suprafață de 168 mp, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului.  
Art.2. Se aprobă completarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008, 
privind însușirea inventarului bunurilor casre alcătuiesc domeniul public al comunei Râciu, 
modificată și completată prin HCL nr. 40/2016  și HCL nr.15/2017, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenat hotărâre. 
Art.3.  Primarul comunei Râciu va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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                                                                                                                     
                                                                                  Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
Ulieșan Sebastian                                                                                 Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr.54  din 30  iulie 2019 

 
 
privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei  Râciu 
 

 

Consiliul Local al comuunei Râciu 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.07.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 71 din  
19 iulie  2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

 

Având în vedere:  
 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr.3845 din 28.06.2019         
privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei  Râciu. 
Hotărârile Consiliului Local cu numerele:23/28 mai 2009 și 85/2018 privind însuşirea, aprobarea şi 
completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  comunei Râciu,  
Art.129, alin. 2 lit c)  din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ 
Titlul de proprietate nr.94465/10.03.2000, emis pentru Primăria comunei Râciu pentru suprafața 
de 0,025 ha, suprafață situată pe teritoriul satului Ulieș, constituire în baza Legii nr. 18/1991, 
Extrasul CF nr.50166 Râciu pentru suprafața de  250 mp. 
Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
Prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
Prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public; 
În temeiul art. 139, alin.(1) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

 

HOTĂRÂRE: 
 



Art. 1. Se completează inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei  Râciu cu o 
poziție nouă,  având elementele de identificare cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se însuşeşte inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Râciu, judeţul 
Mureș, conform anexei,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 3. Bunurile imobile propuse pentru completarea listei de bunuri care alcătuiesc domeniul 
privat al comunei Râciu nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate 
privată sau reconstituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul 
funciar, respectiv celor care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de Statul 
Român în perioada 1945 – 22.12.1989, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unor litigii.    
Art. 4. Primarul comunei Râciu, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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                                                                                                                     
                                                                                  Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
Ulieșan Sebastian                                                                                Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
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