
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.55 din  27 septembrie 2019 
 

privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local şi a  reprezentantului primarului în 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2019-
2020 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.84 din 
19.09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
Adresa nr.1116/07.08.2019 a Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Şincai“ Râciu, privind numirea 
reprezentanţilor consiliului local şi ai primarului în Consiliul de Administraţie al şcolii; 
Expunerea de motive nr.4176/22.08.09.2019 a primarului comunei Râciu privind nominalizarea 
reprezentanţilor consiliului local şi a  reprezentantului primarului în Consiliul de administraţie al 
Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2019-2020; 
Prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică;  

Prevederile art.96 alin.(2) lit.a) din Legea nr.1/2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale;  

Prevederile art.I pct.21 din O.U.G. nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
educației, cercetãrii științifice și pentru modificarea unor acte normative;  

Prevederile art. 2, art.4 alin.(1) lit.”b”, art.5 alin.(1) şi alin.(2), lit.”a”, art.7 alin.(1) art. 15 din 
ORDINUL nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, cu modificările aduse de Ordinul 4621/23 iulie 2015, 
Ținând cont de prevederile art.129, alin.7, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a) 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 desemnarea reprezentanţilor consiliului local şi a reprezentantului primarului în 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai" Râciu, în anul şcolar 2019-2020 
după cum urmează:  
- Belean Alin Ciprian                              reprezentant al consiliului local 



- Florea Dorel                                       reprezentant al consiliului local 

- Dunca Ioan                                         reprezentant al primarului 
Art.2.   Atribuţiile  consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
sunt cele prevăzute  în anexa nr.1. 
Art.3. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L.  Râciu  nr. 60 din 
data de 28.09.2018. 
Art.4. Primarul comunei Râciu, împreună cu reprezentanţii nominalizaţi şi conducerea unităţii de 
învăţământ preuniversitar de stat, al comunei Râciu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri conform competenţelor. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai"Râciu; 
 Inspectoratului Şcolar 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                                                                                                                     
Ulieșan Sebastian                                       Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
                                                                                                                  Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 56  din  27  septembrie 2019 
 
 

privind aderarea cu statut de membru deplin a  SPCLEP Râciu, la Asociația Serviciilor Publice 
Comunitare de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă (A.S.P.C.E.P.S.C.) identificată cu CIF 
41489886/06.08.2019, cu sediul fiscal în jud. Brașov, Mun. Brașov 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.84 din 
19.09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
Adresa nr. 9/12 august 2019 a Asociației Serviciilor Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor și 
Stare Civilă, prin care ne informează că aderarea la A.S.P.C.E.P.S.C.  a SPCLEP fără personalitatea 
juridică  se   poate face  în urma adoptării de către consiliul local a unei hotărâri, potrivit art.12.2, lit.b 
din statut; 
Statutul Asociației Serviciilor Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă 
(A.S.P.C.E.P.S.C.), potrivit căruia membrii asociației sunt reprezentanții serviciilor publice județene de 
evidență a persoanelor, serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și  a oficiilor de stare 
civilă din cadrul UAT-urilor de pe teritoriul României; 
HOTĂRÂREA NR. 41 din  28   mai  2015 privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Râciu; 
Ținând cont de prevederile: 
OG nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului public comunitar local de 
evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
Art.129, alin. 9, lit.c) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a) 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 aderarea cu statut de membru deplin a  SPCLEP Râciu, la Asociația Serviciilor Publice 
Comunitare de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă (A.S.P.C.E.P.S.C.), identificată cu CIF 
41489886/06.08.2019, cu sediul fiscal în jud. Brașov, Mun. Brașov. 



Art.2. Calitatea de membru se va face prin consimțământ liber exprimat și prin semnarea unei 
adeziuni adresate Consiliului Director. 
Art.3. S.P.C.L.E.P. Râciu, va beneficia în calitate de membru de toate drepturile prevăzute de art.12.8 
din Statutul Asociației. 
Art.4. S.P.C.L.E.P. Râciu va respecta toate obligațiile prevăzute de art.12.9 din Statutul Asociației. 
Art.5. Coordonatorul S.P.C.L.E.P. Râciu împreună cu angajații acestui serviciu vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 D.J.E.P Mureș; 
 A.S.P.C.E.P.S.C. Brașov; 
 S.P.C.L.E.P. 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                                                                                                                     
Ulieșan Sebastian                                       Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
                                                                                                                  Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 57  din  27  septembrie 2019 

 
privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară  
“AQUA INVEST MUREȘ ” 

                 
Consiliul Local al  comunei Râciu, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.84 
din  19.09.2019 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.a) din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative,  ale art.80 din Legea 
nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș 
nr.289/30.08.2019, înregistrată la instituția noastră nr.4287/30.08.2019,privind modificarea 
Actului constitutiv și al Statutului acesteia, 
În considerarea prevederilor art.16 alin.(2) lit.h), k) art.20 alin.(3) și art.21, alin.(1) din 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” și ale Ordonanței 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.246/2005, 
Ținând cont de. 129, pct.9 lit.c) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a) 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 Cap.VII. Primele organe de conducere, administrare și control, Administrarea Asociației 
din Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, se 
modifică și va avea următorul cuprins ; 
”Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi 
încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei. 
Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui 
organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.” 



Art.2 Art.22, alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST 
MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins: 
(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din 
președintele Asociației şi încă 4 (patru) membri, numiți de adunarea generală, pe o perioada 
de 4 ani. 
 Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui 
organ a tuturor asociaților, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie. 
Art.3 Art.11 lit. „b” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST 
MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins: 
”b) sa plătească cotizația anuală, în valoare de 0,80 lei stabilită pentru fiecare locuitor al 
unității administrativ teritoriale membre, conform datelor statistice oficiale. Pentru UAT 
Județul Mures, valoarea cotizației va fi de 0,40 lei pentru fiecare locuitor al UAT-urilor din 
Județul Mureș, membre ale asociației. Plata cotizației anuale se va efectua în doua tranșe 
egale, cu scadența în prima zi din luna a doua a semestrului aferent.” 
Art.4 Se mandatează domnul Ioan Vasu, reprezentant al comunei Râciu  în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, să voteze 
aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației, în sensul dispozițiilor 
articolelor 1, 2 și 3. 
Art.5  Se mandatează Preşedintele  Asociaţiei de  Dezvoltare  Intercomunitară “AQUA 
INVEST MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, 
hotărârea Adunării Generale și Actul adițional privind modificările aduse Actului constitutiv și 
a Statutului Asociației, conform prevederilor articolelor 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre. 
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST 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                                                                                                                     
Ulieșan Sebastian                                       Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
                                                                                                                  Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 58   din 27 septembrie 2019 

 
 

privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de    27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.84 din 
19.09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând:  
Cererea numiților Belean Vasile și Belean Laura-Olguța nr. 4275/30.08.2019 prin care solicită 
cumpărarea suprafeţei de 121,57 mp  reprezentând suprafața construită, situată în satul Râciu, 
Expunerea de motive cu nr. 4182   din  30.08.2019 a primarului IOAN VASU cu privire la  
vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu; 
Ţinând cont de prevederile: 
HOTĂRÂRII nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 
Art.13 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
Art.364 alin.(1,2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, 
În baza art.139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a)  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 vânzarea terenului proprietatea privată a comunei Râciu în suprafaţă de 121,57 
mp, de la adresa imobilului din str. Gheorghe Șincai, nr. 53-55,  înscris în CF nr.50187-C6-U1 
(39,34 mp), CF nr.50187-C6-U2 (58,38 mp), respectiv CF nr. 50187-C6-U3 (23,85 mp) cu dreptul 
de preemţiune conform art.364, alin. 1,2 din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, către proprietarii imobilului Belean Vasile și Belean Laura-Olguța. 
 



Art.2. Se aprobă întocmirea Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizat, privind 
determinarea valorii  terenului, în vederea vânzării cu dreptul de preemţiune conform 364, alin. 
1,2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ pentru 
suprafeţa de teren de la art.1. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul de 
specialitate. 
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                                                                                                                     
Ulieșan Sebastian                                       Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
                                                                                                                  Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr.  59 din  27 septembrie 2019 

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019  

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 84 din 
19.09.2019 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.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând:  
Expunerea de motive nr. 4184  din  02.09.2019 a Primarului comunei Râciu, prin care propune  
modificarea bugetului local; 
Având în vedere: 
Dispoziția Nr. 79 din data 02.09.2019 privind modificarea bugetului Unității Administrativ 
Teritoriale-Comuna Râciu pe anul 2019. 
Adresa ANAF nr.20396/19.08.2019  privind  repartizarea sumei de 23.000 lei, sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale conform art.20, alin. 3-5 din OG 12/2019. 
HCL Râciu, nr. 31 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
comunei Râciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2019.  
Contractul de finantare nr.C1920074X216772806029/19.09.2019,pentru acordarea ajutorului 
financiar nerambursabil in conditiile PNDR pentru achizitionarea unui buldoescavator in valoare 
de 459.224,16 lei, din care 106.794,15 lei cheltuieli neeligibile 
Ținând cont de:  
Ordonanta Guvernului  nr.12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;   
Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
Prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind 
transparenţa decizională în administraţia publică*) 
Ţinând seama de avizul biroului financiar contabil şi resurse umane precum şi avizul comisiei de 
specialitate a consiliului local;  
În baza art.139, alin.(1), art.196, alin. (1), lit.a) 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  rectificarea bugetului local pe anul 2019, după cum urmează: 
VENITURI TOTALE 10.634.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.572.000 lei                                                                  
-  sectiunea dezvoltare   6.062.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE 10.944.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.572.000 lei                                                                       
-  sectiunea dezvoltare  6.372.000 lei   
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 310.000 lei din care: -  sectiunea functionare 0  lei                                                                       
-  sectiunea dezvoltare  -310.000 lei 
Sinteza bugetului local pe anul 2019 pe capitole se prezintă astfel: 

VENITURI TOTAL COD 10.240.00
0 

394.00
0 

10.634.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.    

Cote defalcate din impozit pe venit 04.01 571.000  571.000 

Sume alocate de cons judetean pt 
echilibrare 

04.04 477.000  477.000 

Sume repartizate din fondul la dispozitia cj 04.05 952.000  952.000 

Impozit pe clădiri 07.01.00 200.000  200.000 

Impozit pe teren 07.02.00 460.000  460.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00    

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 192.000  192.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000  16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.623.000  1.623.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 194.000  194.000 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizatii, 
activitati 

 0  0 

Alte impozite si taxe 18.50.00 270.000  270.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 80.000  80.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 80.000  80.000 

Alte venituri 36.50.00  40.000 40.000 

Planuri si regulamente de urbanism 42.05.00 50.000  50.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00 793.000  793.000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. 
Locale 

43.31.00 482.000 74.000 556.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 135.000  135.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire 
locuinta 

42.34.00 30.000  30.000 

Subventii primate de la bugetul de statpt 
finantarea unor programe de interes 
national-functionare  

42.51.01    

Subventii primate de la bugetul de statpt 
finantarea unor programe de interes 
national- dezvoltare 

42.51.02 160.000  160.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 205.5000  205.5000 

Programe FADR 48.04.01 142.0000 140.00
0 

142.0000 

Prefinantare 48.04.03  140.00
0 

140.000 



 

CHELTUIELI TOTAL COD 10.550.00
0 

394.00
0 

10.944.000 

Autorităţi publice 51.02 1.792.000 10.000 1.802.000 

Alte servicii publice generale 54.02 947.000  947.000 

Invăţământ 65.02 1.286.000  1.286.000 

Cultură 67.02 1.782.000 -77000 1.705.000 

Asistenţă socială 68.02 535.000  535.000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02 677.000  677.000 

Protecţia mediului 74.02 900.000  900.000 

Alte acţiuni generale 80.02 4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 2.627.000 4.610.0
0 

3.088.000 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi 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; 
 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 60   din   27  septembrie 2019 
 

privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 
datorate bugetului local al comunei Râciu 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de   27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.84 din 
19.09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Avand in vedere:  

Referatul nr.4187 / 22.08.2019 al Biroului financiar contabil și resurse umane, cu propunerea de 
anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate 
bugetului local al comunei Râciu;  
Expunerea de motive nr.  4187/ 22.08.2019 a Primarului comunei Râciu;  
Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  
Ținând cont de: 
Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele si taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul 
fiscal;  
Prevederile art. 32 din OG nr. 6/ 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale,  
Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile $i completarile 
ulterioare;  
Prevederile art. 140 alin.(1) si alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 
alin.(1) si ale art. 243 alin.(1) lit.”a” si lit. "b” din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ. 
În baza dispozitiilor art. 129 alin. (1) si alin. (14) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ: Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE : 
 

Art. 1.  Se aproba anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 
2018 datorate bugetului local al comunei Râciu. 

Art. 2.  Se aproba procedura de acordare a anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare 
restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Râciu, conform Anexei, parte 
integranta din prezenta hotarare. 



Art. 3.  Primarul Comunei Râciu va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Biroul 
financiar contabil și 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 și resurse umane; 
 AJFP 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                                                                                                                     
Ulieșan Sebastian                                       Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
                                                                                                                  Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                                               ……………………       
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 61  din  27  septembrie  2019 

 
 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL, pentru anul 2019.  

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de   27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.84 din 
19.09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Analizând 
Raportul Biroului financiar-contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 4589/20.09.2019, și expunerea de motive a primarului comunei 
Râciu, în calitate de iniţiator nr.4590/20.09.2019,  
Luând în discuţie Raportul întocmit de SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, prin care 
se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2019; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2012, prin care SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL a fost înfiinţată ca societate comercială, având ca acţionar unic 
Consiliul Local al comunei Râciu; 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*) 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele 
publice locale,   
În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a) 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 Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU 
SRL pe anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către Asociatul unic. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul societăţii.  



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; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL; 
 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 62  din 27  septembrie 2019 

 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE 
RÂCIU SRL, pentru anul 2019.  

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.84 din  
19.09.2019 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.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând 
Raportul Biroului financiar-contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 4592/ 20.09.2019  și  expunerea de motive a primarului comunei 
Rîciu, în calitate de iniţiator înregistrată sub nr.4591/20.09.2019,  
Luând în discuţie Raportul întocmit de SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU SRL, prin 
care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2019; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2013, prin care SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI 
PROTECŢIE RÂCIU SRL prin care a fost înfiinţată ca societate comercială, având ca acţionar unic 
Consiliul Local al comunei Râciu; 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*) 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele 
publice locale;   
În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a) 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 Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU 

SRL pe anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către Asociaţi. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul societăţii.  
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei  Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 



 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU SRL; 
 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 63   din  27  septembrie 2019 
 
 
privind aprobarea raportării contabile semestriale la SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu 
SRL  

 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.84 
din 19.09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), 
art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea 
nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Analizând:  
Hotărârea nr. 31/2012 privind înfiinţarea SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL;  
Expunerea de motive cu nr.4593 din 20.09.2019 a primarului IOAN VASU cu privire la  
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2019, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 
Legii  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 
Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
Legii nr.273/din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare, 
Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanţelor publice privind principalele aspecte legate de 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale 
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru 
reglementarea unor aspecte contabile; 
Ordinul nr.2493/20 I 9 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 3 0 iunie 2019 a 
operatorilor economici precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile; 
- art. I 0, art. I 2, lit." c" din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-
teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie 
majoritara, cu modificarile și completarile ulterioare; 
În baza dispozitiilor art. 129 alin. art. 129, alin. (2), lit. ,,d", alin.(7), lit. ,,n", art.139, alin.(1) i 
art. 196, alin.(1), lit."a" din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ: Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE : 

 



Art.1. Se aproba raportarea contabila semestrială  la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI 
RÂCIU SRL, societate aflata sub autoritatea Consiliului localRâciu, conform anexei, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL, prin 
administrator Morariu Leontina.  
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; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL; 
 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………       
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  64   din  27 septembrie 2019 

 
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 51/30 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 27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.          
din 84/20.09.2019, 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. 4595 din 20.09.2019       
privind aprobarea deplasării unei delegații în localitatea Svinica 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 modifica denumirea localității din H.C.L. nr. 51/30.07.2019, care va avea urmatorul 
cuprins : 
Hotărârea privind aprobarea deplasării unei delegații în localitatea Svinica din Slovacia, la 
cimitirul unde a fost îngropat Gheorghe Șincai, pentru amplasarea unui monument funerar 
(2) Se modifică și se completează Delegaţia oficialã care va fi formatã din urmãtoarele persoane: 
Ioan Vasu-Primar al comunei Râciu 
Dunca Ioan-Secretar 
Belean Alin -Ciprian-consilier local 
Profesor univ. dr.- Cornel Sigmirean, Director al Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe 
Șincai". 
Prof. dr.Vasile Lechințan-Istoric 
Prof.univ. dr. EVA MÂRZA Președinta Comisiei mixte de istorie româno-slovacă 

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/


Prof. univ. dr. Ioan  Sabău-Pop-UMFST Tg.Mureș 
Prof.univ. dr. Ioan Bolovan -Prorector, Univ. Babeș Bolyai 
Prof. Dimitrie Poptămaș-istoric 
Prof. Nicolae Băciuț-Directorul Direcției de Cultură Mureș 
Preot. Teodor Dulău-paroh Biserica Greco-Catolică Râciu 
Pr. dr. Gheorghe Nicolae Șincan 
Belean Marius-Fotograf 
Conducător auto 
Art.2.Delegația se va deplasa la Svinica în perioada 24-24 octombrie 2019. 
Art.3.Celelalte articole ale HCL 51/30.07.2019 rămân nemodificate. 
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,                                                                                                                                                                                
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.65 din  27 septembrie 2019 
 

 

privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2019 prin acordarea unor cadouri 
și diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.84 din 
19.09.2019, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
-expunerea de motive nr.  4597/20.09.2019 a Primarului comunei Râciu privind aprobarea 
organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2019 prin acordarea unor cadouri și diplome de 
fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie  
-raportul de specialitate nr. 4598/20.09. 2019 al Biroului financiar contabil și resurse umane; 
-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al comunei Râciu,  
În baza prevederilor: 
Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 
Art.129, alin, (7) lit.b) din   Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
În baza dispozitiilor art. 139 alin. (3) lit.a), art.196 alin. (1) lit a)  din Ordonanta de Urgenta nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş 
adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aproba organizarea evenimentului “Nunta de Aur” 2019 prin acordarea unor cadouri si 
diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la casatorie.  
Acordarea acestora se va face în baza evidențelor preluate de la SPCLEP Râciu-starea civilă și 
doar persoanelor care au domiciliul în comuna Râciu.  
Art.2.Valoarea cheltuielilor necesare organizării evenimentului este de 15.000 lei. 
Art.3.Finantarea cheltuielilor prevazute la art. 2 se face de la bugetul local - sectiunea de 
functionare, capitolul 67.02 “Cultura, religie si recreere”.  



Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

www.comunariciu.ro. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează,                                                                                                                                                                                
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.66 din  27 septembrie 2019 

 

privind solicitarea scrisorii de garanție de restituire a avansului în favoarea AFIR pentru 
proiectul “ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR ÎN COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ” 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr.84 din          
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. 4666 din 26.09.2019       
privind solicitarea scrisorii de garanție de restituire a avansului în favoarea AFIR pentru proiectul 
“ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR ÎN COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ” 
Hotărârea Consiliului Local a comunei Râciu nr. 18 din 27.02.2019 privind implementarea 
proiectului „ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR ÎN COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în cadrul 
PNDR, sub-măsura 19.2; 
Contractul de finanțare nr.C 1920074X216772806029 din data de 19.08.2019, încheiat între AFIR 
și Comuna Râciu. Pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de 
finanțare nr. F 1920074X216772806029. 
În conformitate cu: 
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; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a)art.120 și art.121 alin. (1) și (2)din Constituția României republicată; 
b) art.8-9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art.7 alin.(2) și art.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art.20 și art.21 din Legea cadru a descentralizării nr. 156/2006; 
e)Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
f) art.129, alin.(4), lit.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ; 



În baza art art.139, alin.(1) lit.b) art.196, alin. (1), lit.a) 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 solicitarea scrisorii de garanţie de restituire a avansului in favoarea AFIR în 
valoare de 139.550,57 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pe o 
perioadă de 23 luni, pentru derularea investiţiilor din cadrul proiectului „ACHIZIȚIE 
BULDOEXCAVATOR ÎN COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în cadrul PNDR, sub-măsura 19.2; 
Art.2 Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie este de 23 luni, prima lună fiind luna 
octombrie anul 2019, ultima lună fiind luna august, anul 2021; 
Art.3 Suma aferentă plăţii comisionului pentru emiterea scrisorii de garanţie se va suporta din 
fonduri proprii; 
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, 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.  67   din  27 septembrie 2019 

 
privind utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți pentru acoperirea 
temporară a golurilor de casă în cursul anului 2019 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.09.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 84 din19.09.2019, 
conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și 
lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative; 
Avand in vedere:  

Expunerea de motive nr. 4668 din 26.09.2019 a  d-lui Vasu Ioan, primarul Comunei Râciu, prin care propune 
utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în 
cursul anului 2019; 

Avizul: Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
În baza prevederilor: 
- art. 58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-art.129, alin, (4) lit.a) din   Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
În baza dispozitiilor art. 139 alin. (3)  lit.a)  art.196 alin. (1) lit a)  din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ: Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local din anii precedenți pentru acoperirea temporară a 
golurilor de casă în cursul anului 2019 în sumă 280.000 lei, utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secținii 
de dezvoltare.  
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul comunei Râciu –
Vasu Ioan. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

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

www.comunariciu.ro. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează,                                                                                                                                                                                
Ulieșan Sebastian                                       Secretarul general al unității administrativ-
teritoriale  

                                                                                                       Dunca Ioan 
……………  ……                                                               ……………………….    
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