
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   20 noiembrie  2019 

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019  

 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 20.12.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 202 din 12.12.2019 
conform art.133 alin. (1), 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.5933 din 11.12.2019 a Primarului comunei Râciu, prin care propune  modificarea bugetului 
local; 
Având în vedere: 
Contractul de Finantare nr.137/N/Râciu, încheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu, pentru lucrarea de 
investiții “Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, Comuna Râciu, judetul Mureș, perimetrul de 
ameliorare Cernătoaie – Continit -57,37 ha,  
Actul aditional nr.1/28.09.2019 prin care se alocă  suma de 197.738,42  lei 
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.  
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 11.152.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.890.000 lei                                                                  
-  sectiunea dezvoltare   6.262.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE 11.462.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.890.000 lei                                                                       
-  sectiunea dezvoltare  6.572.000 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 10.952.000 200.000 11.152.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.    

Cote defalcate din impozit pe venit 04.01 571000  571000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 477000  477000 

Sume repartizate din fondul la dispozitia cj 04.05 952000  952000 

Impozit pe clădiri 07.01.00 200000  200000 

Impozit pe teren 07.02.00 460000  460000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00    

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 192000  192000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16000  16000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1941000  1941000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 194000  194000 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizatii, activitati  0  0 
Alte impozite si taxe 18.50.00 270000  270000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 80000  80000 

Venituri din amenzi 35.00.00 80000  80000 

Alte venituri 36.50.00 40000  40000 

Planuri si regulamente de urbanism 42.05.00 50000  50000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. locale 42.20.00 793.000  793.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00  200000 200000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. locale 43.31.00 556000  556000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 135000  135000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00 30000  30000 

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

42.51.01    

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

42.51.02 160000  160000 

Finantarea PNDL 42.65.00 2055000  2055000 
Programe FADR 48.04.01 1560000  1560000 

Prefinantare 48.04.03 140000  140000 

 
 

CHELTUIELI TOTAL COD 11.262.000 200.000 11.462.000 

Autorităţi publice 51.02 1850000 -20000 1850000 

Alte servicii publice generale 54.02 957000 -20000 937000 

Invăţământ 65.02 1316000  1316000 

Cultură 67.02 1755000  1755000 

Asistenţă socială 68.02 535000  535000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02 687000  687000 

Protecţia mediului 74.02 900000 200000 1100000 

 
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. 

                                                                                              Contrasemnează                                                                                                                    
PRIMAR,                                                          Secretar general al unității administrativ-teritoriale 
Ioan Vasu                                                                                                                  Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………                     
                                                                       

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  20 noiembrie  2018 

 
privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor meteorologice specifice  
sezonului rece 2019-2020. 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 20.12.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 202  din      11.12.2019, 
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: 
Adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, cu privire la iniţierea măsurilor specifice sezonului rece la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale; 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu, înregistrată sub nr. 5935 din  11.12.2019 prin care se propune 
aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020, precum şi constituirea comitetului de 
iarnă; 
În conformitate cu:  
ORDINUL nr. 289 din 17 iunie 2013 (*actualizat*) pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind 
prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013; 
Prevederile art.24 lit.b) din OUG nr.21/2004 (*actualizată*) privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 
de Urgenţă; 
Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; 
În temeiul art. 129, alin. 2), lit. c), alin.(7), lit. h) și m) art.139. alin.(3) lit.g) coroborate cu art.196 alin.(1), lit.a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă Planul  de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor meteorologice specifice  sezonului 
rece 2019-2020, prevăzut în anexele 1, 2, 3,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Lucrările prevăzute în Planul de măsuri menţionat se vor executa de către SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti 
Râciu SRL, societate la care Consiliul Local Râciu este acţionar unic. 
Art.3. Se constituie comitetul de iarnă în următoarea componenţă: 
1. Vasu Ioan-Primar 
2.Chertes Ioan-Viceprimar 
3.Dunca Ioan-Secretar 
4.Vincovici Aurelian-Consilier local 
5.Birou Teodora-Director, Gimnaziul de stat Gh.Şincai 
6.Conțiu Avram-Cond. auto 
7.Morariu Leontina-Administrator  
8.Bojan Claudiu-Agent de pază 
9.Vasu Raul-Florin-Consilier local 
10.Ruța Dorel-Cond. auto 
11.Gârbu Gheorghe-Tractorist 
Art.4 Se alocă  din bugetul local suma de 25.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru procurarea de materiale 
antiderapante şi combustibili. 
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 80  din  29 noiembrie 2018. 
Art.6.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul comunei Râciu –Vasu 
Ioan. 



Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii  de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti SRL Râciu; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu, 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   20 noiembrie  2019 

 
 

pentru  modificarea și completarea art. 4 din HOTĂRÂREA NR. 41 din  28   mai  2015 privind 
înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al 
comunei Râciu. 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 20.12.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 202 din      12.12.2019, 
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 nr. 5937 din 11.12.2019 la proiectul de hotărâre pentru  modificarea și 
completarea art.4 din Hotărârea nr. 41 din  28   mai  2015 privind înfiinţarea şi organizarea 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Râciu. 
Raportul de control nr. 10598/18.11.2019 referitor la controlul tematic metodologic pe linie de evidență a 
persoanelor efectuat al SPCLEP Râciu din data de 12.11.2019. 
Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti nr.3479536 din 19.10.2012, 
înregistrat la Instituţia Primarului comunei Râciu sub nr. 4401 sin 31.10.2012, 
Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.25754/16.07.2013 înregistrat la Instituţia Primarului comunei 
Râciu sub nr.3091 din 18.07.2013, 
Raportul de control nr. 10598/18.11.2019 referitor la controlul tematic metodologic pe linie de evidență a 
persoanelor efectuat al SPCLEP Râciu din data de 12.11.2019. 
Ținând cont de prevederile: 
Art.VI şi a punctului 1 din anexa la OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 
HG nr.2104/2004 privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare 
de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, 
Art.1, 4 şi 9 alin.(3) din 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, 
În temeiul art. 129, alin. 2), lit. d), alin.(3), lit. c) și e), alin.(7), lit.l), coroborate cu art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se modifică și se completează art. 4 din Hotărârea nr. 41 din  28   mai  2015 privind 
înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei 
Râciu, și va avea următorul cuprins: 
(1)Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Râciu va fi coordonat de secretarul general 
al comunei Râciu. 
Art.2.Celelalte articole din HOTĂRÂREA NR. 41 din  28   mai  2015 rămân neschimbate. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei Râciu, judeţul Mureş. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut de lege: 



 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor Mureş; 
 SPCLEP Râciu; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  

pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 
 

 
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 
20.11.2019 

pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea prin mijloace video la nivelul 

comunei Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 20.12.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 202 din 
12.12.2019 conform art.133 alin. (1), 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. 5939 din  11.12.2019 a Primarului comunei Râciu, prin care propune  

aprobarea Regulamentului privind supravegherea prin mijloace video la nivelul comunei Râciu 

Ținând cont de:  
Decizia nr. 99 din 18 mai 2018 privind încetarea aplicabilităţii unor acte normative cu caracter 
administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor  şi  protectia 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; 
Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in 
sectorul comunicatiilor electronice cu modificarile ulterioare; 
Instrucţiunile Autorităţii Europene de Protecţie a Datelor Personale privind supravegherea video, 
publicate la 17 martie 2010, Bruxelles; 
Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare la nivel național a Regulamentului (UE) 
679/2016. 
Regulamentul UE 679/2016 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal. 
În baza art.129, alin.(7), lit.g) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video la nivelul comunei 
Râciu. 
Art.2. Regulamentul stabilește un set de reguli care reglementează implementarea şi utilizarea 
sistemului de supraveghere video, în scopul asigurării securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi 
protecţiei bunurilor, imobilelor, valorilor şi a materialelor cu regim special, respectând în acelaşi 
timp obligaţiile ce revin entității, în calitate de operator de date, conform Directivei UE nr. 679 
din 2016 şi măsurile  de  securitate  adoptate  pentru protecţia datelor cu caracter personal, 
protejarea vieţii private, a intereselor legitime şi garantarea drepturilor fundamentale ale 



persoanelor vizate. 
Art.3 Primarul poate atribui motivat prin dispozitie persoanelor din aparatul propriu sau din 
cadrul institutiilor aflate in coordonare sau colaborare nume de utilizator si limita competentelor 
de utilizare a sistemelor.  
Art.3 (1) Furnizarea datelor stocate pe sisteme catre alte institutii se face numai cu aprobarea 
organelor abilitate.  
(2) Pentru protectia si buna utilizare a bunurilor apartinand comunei, serviciilor publice si 
institutiilor proprii, utilizatorul; are obligatia de a monitorizare periodic si sistemul a carui 
autorizare o are si sa comunice de indata primarului eventualele evenimente sesizate sau 
nefunctionarea optima a sistemului. 
(3) Pentru protectia datelor cu caracter personal utilizatorii au obligatia de a nu furniza date si 
informatii despre care au luat la cunostiinta prin utilizarea sistemului cu exceptia obligatiilor 
prevazute la aliniatul 2.  
Art.4.In urma oricarei solicitari scrise, motivate privind furnizarea de date si informatii stocate pe 
sistemul de supraveghere primarul va dispune firmei de service sau utilizatorului sa stocheze 
datele respective pe un suport magnetic in masura in care exista posibilitati tehnice de stocare, 
urmand a fi furnizate in conditiile prezentei hotarari.  
Art.5. Odata cu furnizarea datelor catre solicitant se va stoca in arhiva o copie a acestora. 
Art.6.(1) În scopul protejarii bunurilor persoanelor fizice sau juridice, la solicitarea scrisa, 
motivata a acestora, primarul poate furniza date in masura in care acestea sunt relevante in 
solutionarea petitiei fara a incalca dreptul altor persoane la viata privata. 
(2) In cazul in care dupa vizualizarea datelor solicitate de petitionar apar aspecte de natura 
infractionala la care actiunea penala se pune in miscare doar la plangerea partii vatamate il 
informeaza pe acesta despre posibilitatea de a se adresa organelor de urmarire penala urmand a 
se obtine incuviintarea procurorului pentru furnizarea de date. 
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege,  

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
 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 
20.11.2019 

 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada ianuarie-
martie 2020 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 20.12.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 202 din       
12.12.2019, conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu nr.5941 din  11.12.2019; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Râciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Râciu; 
Propunerile consilierilor locali, 
Ținând cont de art.123, alin.(1),  alin.(4), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1. Se desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Râciu, pentru o perioadă de 3 
luni (ianuarie-martie  2020), dl/dna consilier  Belean Alin-Ciprian. 
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Râciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 
2016. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

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

cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro.  
  

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