
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

28.10.2019 
 

privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Râciu, Judeţul 
Mureş    
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. .... din      
......11.2019, conform art.133 alin. (1), 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; 
Văzând raportul d-lui Primar înregistrat sub nr……….din……………, 
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre referitor  la reorganizarea serviciului voluntar pentru situaţii 
de urgenţă în localitatea Râciu, prezentată de dl.secretar general al comunei Râciu, 
Raportul de specialitate a compartimentului Consiliului Local pentru administraţie publică locală – 
prezintat de către dl Viceprimar; 
Raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local, Juridică și de Disciplină, Protecția 
Mediului și Turism; 
Având în vedere dispoziţiile art. 13, literele d, e, f, g şi ale art. 32, alin. 3 din Legea 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor; ale art. 14, lit. g din O.M.A.I. Nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor 
generale de apărare împotriva incendiilor, şi a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru 
aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a 
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă. 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(2), lit.a) si lit.c), alin. 7 lit.n), art 139 alin (1), si 
art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se aprobă înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de tip III, al Comunei Râciu, 
Judeţul Mureş. 
Art.2.Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, statul de funcţii şi numărul de 
personal pentru serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Râciu. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 I.S.U. Horea al Județului Mureș; 
 S.V.S.U. Râciu 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 
 IOAN VASU                                                    Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                                     Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                                       ………………………. 
 

http://www.comunariciu.ro/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

28.10.2019 
 

privind numirea persoanei cu atribuţii de indrumare, control şi constatare a încălcării legii în 
domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor al comunei Râciu, Judeţul Mureş    
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. .... din      
......11.2019, conform art.133 alin. (1), 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; 
Văzând expunerea de motive a d-lui Ioan Vasu, în calitate de primar, înregistrată sub 
nr……….din………. 
Luând în considerare HCL nr....din 29 noiembrie 2019 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Râciu, Judeţul Mureş    
Având în vedere dispoziţiile art. 7, al. 1 din O.M.A.I. Nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor 
generale de apărare împotriva incendiilor. 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(2), lit.a) si lit.c) art 139 alin (1), alin. 7 
lit.n) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă 
următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1.Se aprobă numirea persoanei cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării 
legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor al  Comunei Râciu, Judeţul Mureş, prin cumul de 
funcţii, în persoana Domnului German Lucian-Emilian-șef SVSU.    

Art.2.Atribuţiile funcţiei sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Râciu,jud. Mureş 
Art.3.Primarul Comunei Râciu, judeţul Mureş, prin Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 I.S.U. Horea al Județului Mureș; 
 S.V.S.U. Râciu 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                                    Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                                     Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                                       ………………………. 

http://www.comunariciu.ro/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

28.10.2019 
 

 
privind aprobarea „Planului de evacuare în caz de situaţii de urgenţă, al comunei Râciu“, jud. 
Mureș 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. .... din      
......11.2019, conform art.133 alin. (1), 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; 
Văzând raportul d-lui Primar înregistrat sub nr……….din……………, precum și raportul de 
specialitatate prezentat de către șeful SVSU Râciu; 
Având în vedere prevederile: 
Art. 55 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008, coroborat cu 
prevederile art. 9 lit.b şi art. 12 alin.2 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de 
evacuare în situaţii de urgenţă , aprobate cu O.M.A.I. nr. 1184/2006. 
Art.5 alin.(1), art.6, alin(1), art.10, art.21 din Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) - 
privind protecţia civilă*); 
Art.24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 (*actualizată*) privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
Hotărârii de Guvern nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a 
unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de 
vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; 
Hotărârii nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc; 
Hotărârii nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*) pentru aprobarea regulamentului-cadru 
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă. 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu alin.7, lit.h),  art 139 alin (1), si art. 196 
alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

 

HOTĂRÂRE: 
 

 

Art.1. Se aprobă Planul de Evacuare  în Situaţii de Urgenţă al comunei Râciu“, jud. Mureș, 
conform anexei nr. 1 la prezenta  hotărâre .  
Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei si de seful 
S.V.S.U.  Râciu. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 



 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 I.S.U. Horea al Județului Mureș; 
 S.V.S.U. Râciu 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 
 

 
Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                                    Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                                     Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                                       ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  28 octombrie  2019 

 
 

privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2019“ pentru copiii din 
învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Râciu 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. .... din      
......11.2019, conform art.133 alin. (1), 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 nr.5481/14.11.2019 a Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Râciu"  prin care solicită 
asigurarea pachetelor cadou pentru preşcolarii şi elevii de pe raza comunei Râciu; 
Expunerea de motive a Primarului  comunei Râciu nr..... din ....11.2019, prin care se propune  
alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2019“ pentru copiii din învăţământul 
preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Râciu, 
Avînd în vedere rapoartele de avizare ale: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
-Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ şi familie, muncă şi protectie socială, 
protecţie copii, 
În baza prevederilor: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(7), lit.a) art 139 alin (1), si art. 196 alin.(1) 
lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  

 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 11.000 lei (inclusiv TVA) în vederea organizării „Pomul de 
Crăciun 2019“ pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din 
comuna Râciu, si pentru organizarea Festivalului de colinde din satul Râciu (pentru asigurarea de 
cadouri si a unei mese la copiii participanti la festival) de la capitolul “învăţământ”, din bugetul 
local pe 2019,  
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – domnul 
Ioan Vasu şi biroul financiar contabil şi resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general comunei Rîciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 



  Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Râciu"; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro 

 
 

 

 
 

 

Primar,                                                                          Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                             Dunca Ioan                
 ………………………….....                                            ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

28.10.2019 
 

privind aprobarea achizitionarii unui set de date spațiale din teren și integrarea 
acestora într-o soluție geospațială precum și a serviciilor de furnizare de software 
în vederea  constituirii  Registrul Electronic Naṭional al Nomenclaturii Stradale la 
nivelul comunei Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. .... din      ......11.2019, 
conform art.133 alin. (1), 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; 
Văzând expunerea de motive a d-lui Primar înregistrat sub nr……….din……………, precum și referatul de specialitatate 
întocmit de viceprimarul comunei prin care se arata oportunitatea achizitionarii acestei aplicatii; 
Având în vedere prevederile: 

Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Legii 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificările si completarile ulterioare; 

Legii 51/2006-privind serviciile comunitare de utilitati publice; 

Ordinului Directorului General al ANCPI nr.1523/2017 privind aprobarea Normelor tehnice pentru realizarea  
seturilor de date spaţiale privind reţelele de utilităţi publice. 
In baza prevederilor art.129 alin.(2), lit.d) coroborat cu alin. (7) lit.s) , art.136 alin.(8), art.139 alin.(3), art.196 alin.(1), 
lit.a), art.243 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 

Art.1.Se aprobă achizitionarea unui set de date spațiale din teren și integrarea acestora într-o soluție geospațială 
precum și a serviciilor de furnizare de software în vederea  constituirii  Registrul Electronic Naṭional al Nomenclaturii 
Stradale la nivelul comunei Râciu. 
Art.2.Se aprobă alocarea sumelor necesare cheltuielilor aferente achiziției acestui set de date spațiale din teren și 
integrarea acestora într-o soluție geospațiala din bugetul local al comunei Râciu. 
Art.3.Se împuternicește Primarul comunei Râciu în persoana domnului Ioan Vasu să demareze toate procedurile 
necesare în vederea achiziționarii acestui program. 
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotarare se însarcinează Primarul comunei 
Râciu și aparatul de specialitate. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

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

pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                                    Secretarul general al unității administrativ-
teritoriale                                                                                 
                                                                                                                     Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                                       ………………………. 

http://www.comunariciu.ro/


   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  28 octombrie 2019 

                                                 
 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din 
comuna Râciu în anul 2020 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. .... din      
......11.2019, conform art.133 alin. (1), 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 înregistrată sub nr.       /20.11.2019. prezentată de domnul Ioan Vasu 
primar al comunei RÂciu, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020; 
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4939/22.11.2018 prezentat de 
doamna Rîcean Maria, consilier superior în cadrul Biroului financiar contabil şi resurse umane în 
cadrul Primăriei comunei Rîciu, prin care propune Consiliului Local Rîciu adoptarea unei hotărâri 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare;  
Anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Râciu sub nr. 
………./25.11.2019 și încheiat în conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003,  
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 Râciu este II; 
H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.19 și art.20 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 
Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative; 
Art.1 alin.4, art.8 alin.3 lit.j, art.43 alin.7 și art.44 alin.2 lit.d din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.5 alin.2 lit.k, art.26 alin.1 lit.b-c, alin.3, alin.5 și alin.8 din Legea serviciului de salubrizare a 
localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Art.5-7 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin 
Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de 
Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 
O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Râciu nr.  75   din  29 noiembrie 2018, privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale în Comuna Râciu pentru anul 2019; 
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; 
In temeiul prevederilor articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), d din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

 
Art. 1. Se stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, impozitele şi taxele locale, respectiv 
amenzile contravenţionale, aplicabile persoanelor fizice şi juridice, pentru anul 2020, astfel cum 
sunt ele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. (1) Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren se majorează cu 10 %, iar împreună cu 
impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, se 
plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie 2020 şi 30 septembrie 2020, inclusiv. 



(2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren se plătesc lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei 
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosință. 
(3) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru 
afişaj în scop de reclamă şi publicitate, în cuantum de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral 
până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2020. 
(4)Taxele și impozitele pentru anul 2020,se indexează,potrivit art.491 al.(1) din legea 
227/2015,cu rata inflației de 4,6% comunicată oficial pentru anul fiscal anterior. 
Art.3. (1) Se stabileşte cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, la 3% aplicată asupra 
valorii serviciilor de reclamă şi publicitate cu excepția TVA. 
(2) Taxa stabilită la alin. (1) se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii urmatoare celei în care a 
intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. 
Art. 4. (1) Se stabileşte cota impozitului pe spectacole la 2% în cazul unui spectacol de teatru, ca 
de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare 
muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie 
sportivă internă sau internaţională și la 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele 
enumerate mai sus. 
(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii urmatoare celei în care a 
avut loc spectacolul. 
Art. 5. Pentru neachitarea la termenele de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată 
datorate bugetului local al comunei Râciu, se datorează după aceste termene majorări de 
întârziere, conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare locale. 
Art. 6. Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2020, a impozitului pe clădiri, teren, şi 
asupra mijloacelor de transport datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice şi 
persoanele juridice, se acordă o bonificaţie de 10 %. 
Art. 7.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2020. 
Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul comunei Râciu 
prin Biroul financiar contabil şi resurse umane. 
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 
 IOAN VASU                                                    Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                                     Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                                       ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

28.11.2019 
 

 

privind modificarea și completarea HCL nr.  77   din  29 noiembrie 2018 privind stabilirea 
tarifelor la serviciile publice de canalizare și epurare a apelor uzate practicate în comuna Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. .... din      
......11.2019, conform art.133 alin. (1), 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: 

Expunerea de motive a primarului comunei Râciu, domnul Ioan Vasu, înregistrată sub nr. ........... 
/ ................., precum și Raportul biroului financiar contabil și resurse umane prin care se propune 
aprobarea taxei speciale pentru întreținerea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului 
canalizare și a stației de epurare ape uzate pentru anul  2020, din Comuna Râciu, Județul MUREȘ;  
Văzând avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Râciu; 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare și ale art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(2), lit.d), alin. 4, lit.c) și lit.g), alin.(7) 
lit.n), art 139 alin (3), lit.c) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Hotărârea Consiliului Local CL nr.77 din  29 noiembrie 2018 privind stabilirea tarifelor la 
serviciile publice de canalizare și epurare a apelor uzate practicate în comuna Râciu, se modifică 
și se completează după cum urmează: 
La articolul 1, alineatul  „tarif pentru populație și restul utilizatorilor  lei/mc (fără TVA)-la preț de 
3,56 lei“, se modifică și va avea următorul cuprins: 
1.Se aprobă taxa specială instituită începând cu anul  2020 în vederea întreținerii sistemului 
canalizare și a stației de epurare ape uzate, din comuna Râciu, Județul Mureș, astfel: 

Taxă specială canalizare pentru gospodării cu un număr de 1 (o) 
persoană 

15 lei / gospodărie / lună 

Taxă specială canalizare pentru gospodării care au racordurile la 
poartă dar încă nu dețin grupuri sanitare interioare 

15 lei / gospodărie / lună 

Taxă specială canalizare pentru gospodării cu un număr cuprins 
între 2 (două) și 4 (patru) persoane 

20 lei / gospodărie / lună 

Taxă specială canalizare pentru gospodării cu un număr de peste 4 30 lei / gospodărie / lună 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209783#A29


(patru) persoane 

Taxă specială canalizare pentru persoane juridice 30 lei / gospodărie / lună 

Art.2.Celelalte articole ale Hotărârii nr.77 din  29 noiembrie 2018 rămân nemodificate. 

Art.3.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Râciu, domnul Ioan Vasu, 
prin intermediul biroului financiar – contabil și resurse umane. 

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

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 

Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                                  Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                                     Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                                       ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

14.11.2019 
 

privind aprobarea situației financiare de lichidare  la SC Servicii Edilitare Pază și Protecție Râciu 
SRL, întocmită de Cabinet Individual de Insolvență Moldovan Raul, lichidator judiciar 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. .... din      
......11.2019, conform art.133 alin. (1), 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: 
Hotărârea nr.61 din 23 decembrie 2013 privind  înfiinţarea SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII 
EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÂCIU“ SRL; 

ACTUL CONSTITUTIV al Societatii SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RÂCIU S.R.L., 
HOTĂRÂREA nr. 49  din 30  iulie 2019 privind dizolvarea voluntară, lichidarea și radierea  SC 
Servicii Pază și Protecție Râciu SRL  
Situația financiară de lichidare întocmită de Cabinetul Individual de Insolvență  Moldovan Raul-
Lichidator judiciar, înregistrată la instituția noastră sub nr. 5487/14.11.2019; 
Expunerea de motive a d-lui Ioan Vasu, în calitate de primar, înregistrată sub nr……….din………. 
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.261 alin.(1) coroborat cu art. 263 alin.(1) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 
(**republicată**)privind societăţile; 
Ordinului Nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019 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; 
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) si 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 situația financiară de lichidare  la SC Servicii Edilitare Pază și Protecție Râciu SRL, 
întocmită de Cabinet Individual de Insolvență Moldovan Raul, lichidator judiciar. 



Art.2. Cu profitul rezultat din Bilanțul de închidere, întocmit în baza documentelor contabile 
înregistrate de la înființarea societății și până la data de 12.11.2019 s-au acoperit pierderile 
realizate în anul curent iar cu cel nerepartizat s-au distribuit dividendele către acționari, conform 
situației financiare de lichidare anexate. 
Art.3.Întreaga arhivă a societății, inclusiv ștampila rămân în păstrarea asociatului Comuna Râciu 
prin Consiliul Local al comunei Râciu. 
Art.4.Primarul comunei Râciu prin biroul financiar contabil și resurse umane va urmări ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 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. 
 

 
 

 
 
Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                                    Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                                     Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                                       ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

28  octombrie 2019 
 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la ”Contractul de delegare a gestiunii 
activitătilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, si 
operarea statiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului 
Mureș - zona 7 Râciu”  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  29.11.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr...... 
din .....11.2019, conform art.133 alin. (1), 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;  
Luând act de raportul ...... , expunerea de motive a Primarului ......, în calitate de iniţiator, 
înregistrată cu nr. ...... şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local, 
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor), republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  și prevederile art. 36 , alin. 
(5)  coroborat cu art. 42 alin.11 din Legea 51/2006.  
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de 
Urgenţa a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
În temeiul  art. 129 alin. (2) lit. „d” coroborat cu  alin. (7)  lit. „n”, art. 132, art. 139 alin.  (1) din 
OUG 57/2019 privind codul  administrativ,  Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş 
adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE : 
 

Art.1.Se avizează actul adițional la ”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare 
si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, si operarea statiei de transfer 
Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș - zona 7 Rîciu” conform 
anexei 1.  
Art.2. Se mandatează Primarul comunei Râciu, să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” 
aprobarea actului adițional conform art.1   
Art.3.Se mandatează ADI „Ecolect Mureş”, prin Preşedinte, să semneze actul adițional la  
contractul de delegare conform celor menționate la art.1  
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Judeţean Mureş; 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect” Mureş care va supune aprobării în AGA 

actul adițional în forma avizată la art.1  răspunde de aducerea ei la îndeplinire; 



 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică 
prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

 
Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 
 IOAN VASU                                                 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                             Dunca Ioan 
                       
 ………………………….....                                                              ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

28.10.2019 
 

privind aprobarea întocmirii amenajamentului silvic pentru  suprafața de 171,10 ha  pădure 
aflată în domeniul privat al comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.11.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. .... din      
......11.2019, conform art.133 alin. (1), 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: 
Raportul d-lui Primar înregistrat sub nr……….din……………, privind aprobarea întocmirii 
amenajamentului silvic pentru  suprafața de 171,10 ha  pădure aflată în domeniul privat al 
comunei Râciu 
Raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate;  
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, 
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. 
În baza prevederilor:  
Art.10, alin.(2) lit.b), art. 17, alin. (2), lit. ,,a” și art. 20, alin. (1) și alin. (2) 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; 
 
 



Cunoscând prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.c), alin. (6), lit.c), alin. (7) lit.i) și lit.r), art.139. alin.(3) 
lit.e) coroborate cu art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă 
următoarea,  

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă întocmirea amenajamentului silvic pentru  suprafața de 171,10 ha  pădure 
aflată în domeniul privat al comunei Râciu. 
(2) Suprafețele de teren din fondul forestier care vor fi cuprinse în amenajamentele silvice  
sunt identificate în perimetrele de ameliorare Valea Sânmartinului-Cetegău (113,73 ha) și  
Cernătoaie –Contenit  (57,37 ha) 
Art.2. Se aprobă achiziționarea directă a serviciului menționat la art. 1. 
Art.3. Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil și resurse umane; 
 Compartimentul agricol, cadastru și relații cu publicul. 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                                   Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                                     Dunca Ioan                
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 din   28 OCTOMBRIE  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 29.11.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. .... din      
......11.2019, conform art.133 alin. (1), 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:  
Expunerea de motive cu nr.           din 20.11.2019 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 Rîciu  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. 
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". 
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. 124 alin.(4), lit.b), lit.d), art.139, alin. (3), lit.b), art.196 alin.(1), lit.a), art.243 

alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ 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 40 luni, prima lună fiind luna iunie 
anul 2017, ultima lună fiind luna septembrie, anul 2020;  
Art. 3 Scrisoarea se prelungeşte pe o perioadă de 6 luni, prima lună de prelungire fiind luna 
aprilie anul 2020, ultima lună fiind luna septembrie, 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 Râciu; 
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege,  

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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IOAN VASU                                                Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
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