
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr.2 din 28 februarie 2020 

 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  angajamentelor legale pe 
anul 2020  

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 19 din 
20.02.2020  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;  
Văzând: expunerea de motive nr. 318 din 20.01.2020, întocmită de către primarul comunei Râciu 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  listei de investitii pe anul 
2020; 
Raportul nr. 319 din 20.01.2020 al Biroului financiar contabil şi resurse umane din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Râciu;  
Raportul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism; 
Adresa nr. 1536/21.01.20202 a Consiliului Județean Mureș privind transmiterea Hotărârii Consiliului 
Județean Mureș nr.3 din 20.01.2020 privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor reprezentând fond 
la dispoziția consiliului județean, a sumelor defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale și a sumelor pentru derularea Programului pentru școli al României 
în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2019-2020, precum și estimarea sumelor ce vor fi 
repartizate pentru anii-2021-2023. 
Decizia nr. 842/15.01.2020 a DGRFP Brașov-AJFP Mureș privind repartizarea sumelor pe uat-urile din 
județul Mureș, reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, partea destinată finanțării drepturilor asistenților sociali ai 
persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare acordate persoanelor cu handicap, pentru 
anul 2020. 
Decizia nr. 3019/12.02.2020 a DGRFP Brașov-AJFP Mureș privind repartizarea sumelor pe uat-urile 
din județul Mureș, reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, partea destinată finanțării de bază a 
unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art.104 
alin. (2), lit.b-d) din Legea educației naționale nr.1/2011, *actualizată. 
Procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre nr. 16 din data de 07.01.2020. 
Avand în vedere prevederile:  
LEGII Nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, 
Art. 8 lit. a), art.19 alin. (1), lit. "a", art.20 alin. (1), lit. "a", art.26, art.39 alin. (3), (4), (5), (6) şi (8), 
art.45, art.46 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
Art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.a) din OU 57/2019 privind Codul administrativ; 



În temeiul prevederilor art 139 alin (3), lit.a) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei Râciu pe anul 2020, la partea de venituri în suma de 
12.873.000 lei și la partea de cheltuieli in sumă de  12.873.000 lei, pe sectiunea de funcționare și 
sectiunea de dezvoltare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aprobă Secțiunea de funcționare a bugetului local la partea de venituri in suma de 5.243000 
lei iar la partea de cheltuieli in suma de 5.243.000 lei. 
Art.3. Se aprobă Secțiunea de dezvoltare a bugetului local la partea de venituri in suma de 7.630.000 

lei iar la partea de cheltuieli in suma de 7.630.000 lei. 
 

Sinteza bugetului arată astfel:  

VENITURI TOTAL  COD 12.873.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.  8.000 

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 758.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 717.000 

Sume repartizate din fondul la dispozitia cj 04.05 914.000 

Impozit pe clădiri 07.0100 274.000 

Impozit pe teren 07.02.00 482.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 16.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 455.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.496.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 264.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 280.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 100.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 60.000 

Planuru si regulamente de urbanism 42.05.00 80.000 

Subventi de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.20.00 950.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00 30.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 4.000.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 80.000 

Programe FADR 48.04.01 1.493.000 

Programe FADR 48.04.02 400.000 

    

CHELTUIELI TOTAL COD 12.873.000 

Autorităţi publice  51.02 2.234.000 

Alte servicii publice generale  54.02 1.054.000 

Invăţământ  65.02 1.257.000 

Cultură  67.02 793.000 

Asistenţă socială 68.02 525.000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02 827.000 

Protecţia mediului 74.02 1.208.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 4.971.000 



  

Art.4 Se aprobă angajamentele legale  din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi Biroul 
financiar contabil şi resurse umane. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Trezoreriei  Municipiului Tg 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,                                                                                                                                                                                                                   
Belean Alin-Ciprian                                                                    Secretar general  
    ……………………….                                                                Dunca Ioan 
                                                                                                 ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.3 din 28 februarie 2020 
 

privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată 
a comunei Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.19 din 20.02.2020  
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 a viceprimarului comunei Râciu, judetul Mureş, nr. 320/21.01.2020, în 
calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.136 alin. (1)  din OU 57/2019 privind Codul 
administrativ. 
Avand  în vedere: 
-Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
-Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;  
Prevederile Hotarârii nr. 78/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.064/2013; 
Prevederile Legii nr. 16 din 29 februarie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere 
în agricultură; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice –priministrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea contractelor cadru 
de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, 
respectiv al municipiilor; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 privind 
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
-Prevederile Legii nr. 186 din 24 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991; 
-Prevederile Hotărârii nr. 643 din 7 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013; 



Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art.129 alin.(2), lit.c) alin. (6), lit. b), art.139 alin. (3) lit.g)  si 
art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunilor proprietatea privată a 
comunei Râciu, identificate după cum urmează: 
Păşunea Hegmeni: 40,0 ha (pășune împădurită) 
Total 40,0 ha 
Art.2. Se aprobă caietul de sarcini privind concesionării păşunilor disponibile, aflate în proprietatea 
publică/privată a comunei Râciu, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă Regulamentul privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea păşunilor proprietatea 
comunei Râciu, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Modelul contractului de închiriere ce se va încheia cu ofertantul declarat câştigător este cel aprobat 
prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru 
de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public privat al comunelor, oraşelor, 
respectiv municipiilor. 
Art.5. Preţul de pornire la licitaţie pentru păşunile disponibile aflate în proprietatea publică şi privată a 
comunei Râciu este de 200 lei lei/an/ha sumă din care se plăteşte şi impozitul pe  suprafaţa concesionată.   
Dacă la prima licitatie nu se desemnează un câştigător, se va consemna această situaţie într-un proces-
verbal, iar în termen de 20 de zile se va organiza o nouă  licitaţie in acest caz  oferta se reduce cu cu 25 %. 
Art.6.Durata închirierii este de 5 ani, începând cu data semnării contractului. 
Art.7.Se împuterniceşte primarul comunei Râciu pentru organizarea procedurii de licitaţie şi semnarea 
contractului de concesiune/ închiriere.  
Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei Râciu. 
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Beneficiarilor contractului de concesiune/închiriere; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Belean Alin-Ciprian                                 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                          Dunca Ioan 
                                                                                              ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 4 din 28 februarie 2020 

 
privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Casei de Cultură „Vasile Conțiu“ pentru 
Asociația Culturală „Gh. Șincai“ în vederea desfășurării activității. 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.19 din 20.02.2020  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;  

Având în vedere; 

Raportul de specialitate nr.322/21.01.2020 al Primarului comunei Râciu privind transmiterea dreptului de folosință 
gratuită a unui spațiu din cadrul Casei de Cultură „Vasile Conțiu“ pentru Asociația Culturală „Gh. Șincai“ în vederea 
desfășurării activității. 
Avizul favorabil al Comisiei  pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie 
sociala, protectie copii, tineret si sport. 
În temeiul prevederilor:  
Art. 861 alin (3), art.874 alin.(l) , ale art.2147- 2157 din Legea nr. 287/2009 privind CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 
(**republicat**); 
Ordonanţei nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 
Art. 349-353 din OUG nr. 57/2001 privind Codul administrativ; 
În baza prevederilor de  art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) 
lit. a) din OUG nr. 57/2001 privind Codul administrativ,  adoptă următoarea, 
 
                                                                          HOTĂRĂRE: 
 
Art.1. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Casei de Cultură „Vasile Conțiu“ 
pentru Asociația Culturală „Gh. Șincai“ în vederea desfășurării activității. 
Art.2. După dobândirii personalităţii juridice se va încheia un contract de comodat pentru o perioadă de 5 ani cu 
posibilitatea prelungirii cu acordul părților. 
Art.3. Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul 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; 
 Asociației Culturale „Gh. Șincai“; 
 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. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Belean Alin-Ciprian                                 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                    Dunca Ioan 
                                                                                                                    ………………                  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 5  din  28 februarie 2020 
 

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, ce vor fi  executate de 
catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 19   din 20.02.2020  
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;  
Văzând expunerea de motive nr. 324 din 21.01.2020, prezentată de domnul Chertes Ioan-viceprimar cu privire 
la lucrările de interes local care urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social, 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.6 alin. (2) (7) şi (8) din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat; 
HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit.g) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. Se aprobă  Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, ce vor fi  executate de catre 
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit 
anexei care face parte întegrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează   viceprimarul şi   consilierul 
asistent  cu probleme de asistenţă socială. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 A.J.P.I.S Mureş; 
 Compartimentului asistenţă socială; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Belean Alin-Ciprian                                 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                         Dunca Ioan 
                                                                                         ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
HOTĂRÂREA 

nr. 6  din  28 februarie 2020 
 

privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la sfârşitul 
anului 2019 a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Râciu  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.19      din 
20.02.2020  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 a primarului comunei Râciu, judetul Mureş, nr.1184                     
/13.02.2020, în calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.136 alin. (1)  din OU 
57/2019 privind Codul administrativ. 
Referatul Biroului financiar contabil şi resurse umane nr. 1185 /13.02.2020, prin care se propune 
însuşirea inventarului bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Râciu la data de 31 
decembrie 2019 potrivit procesului verbal al comisiei de inventariere nr. 6139/31.12.2019, cu 
constatările si propunerile de casare a mijloacelor fixe si obiecte de inventar,  
Avand  în vedere: 
ORDONANŢA nr. 81 din 28 august 2003 (*actualizată*) privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,  
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în  
patrimoniul instituţiilor publice,  
LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
ORDINUL nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991(**republicată**)(*actualizată*) contabilităţii**); 
Dispoziţiile OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
HOTĂRÂREA   nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor; 
HOTĂRÂREA nr. 913 din 12.08.2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş; 
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si 
completările ulterioare,  



Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit. c), art.139 alin. (1), alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1) lit.a), 
art. 286 alin. 4 pct.1-9 Anexa 4  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă 
următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă Raportul şi Procesul  verbal cu  rezultatele  inventarierii bunurilor mobile şi 
imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Râciu la data de 31 decembrie 2019, cu 
constatările si propunerile comisiei de inventariere, conform Anexei – dosarul de inventar, care 
face parte integrantă din prezenta hotarare. 
Art.2. Primarul comunei Râciu si Biroul financiar contabil şi resurse umane vor asigura executarea 
prevederilor prezentei hotarari. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Belean Alin-Ciprian                                 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                          Dunca Ioan 
                                                                                               ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 7 din 28 februarie 2020 
 
privind  susținerea și finanțarea proiectelor inițiate în memoria personalităților istorice și 
culturale ale lui Gheorghe Șincai și Alexandru Papiu Ilarian 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 19 din 20.02.2020  
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;  

Având în vedere; 
Expunerea de motive a primarului, nr. 1186/13.02.2020, privind  susținerea și finanțarea proiectelor inițiate 
în memoria personalităților istorice și culturale ale lui Gheorghe Șincai și Alexandru Papiu Ilarian. 

Referatul nr. 1187/13.02.2020 al Biroului financiar contabil și resurse umane privind susținerea și 

finanțarea proiectelor inițiate în memoria personalităților istorice și culturale ale lui Gheorghe Șincai și 

Alexandru Papiu Ilarian. 

Ţinând seama de avizul comisiei de specialitate, 

În conformitate cu dispoziţiile; 
O.G. nr. 51/1998, actualizată, privind privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale,  

Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;   

Hotărârii Guvernului României nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, republicată;   

Ordonanţei Guvernului României nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor 
şi proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare;   

Ordonanţei Guvernului României nr. 82/2001 privind aprobarea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
Legii nr. 186/2003 privind susținerea şi promovarea culturii scrise, republicată; 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 
În temeiul art.129, alin.(4), lit.a), alin.7, lit.d), alin.14 art 139 alin (1), si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1 (1) Se aprobă susținerea și finanțarea proiectelor inițiate în memoria personalităților istorice 
și culturale ale lui Gheorghe Șincai și Alexandru Papiu Ilarian. 



(2) Se aprobă alocarea sumei de 45.315 lei de la bugetul local, sumă destinată finanțarii 
proiectelor inițiate în memoria personalităților istorice și culturale ale lui Gheorghe Șincai și 
Alexandru Papiu Ilarian. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei comunei Râciu. 
Art.3. 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. 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Belean Alin-Ciprian                                 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                        Dunca Ioan 
                                                                                           ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 8 din 28 februarie 2020 
 
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil 
aparţinând domeniului privat al comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.19       
din 20.02.2020  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;  
Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului, nr.1188/13.02.2020, privind însuşirea şi aprobarea 
documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al 
comunei Râciu; 
Văzând documentaţia tehnică privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 50123/Râciu, 
situat în comuna Râciu, înregistrată la  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureș- Biroul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tg.Mureș avizat de către O.C.P.I. Mureș; 
Referatul de admitere dezmembrare nr.1428/10.01.2020 înregistrat la primăria  comunei Râciu, 
pentru imobilul înscris în Cartea Funciară nr.50123/Râciu, emis de către Biroul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Tg.Mureș, avizat de către O.C.P.I. Mureș;  
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.1189/13.02.2020;  
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu;  
Hotărârea Consiliului Local  nr.  76    din  31 octombrie 2019 privind  modificarea art.2 din HCL nr.  
56  din  31  august 2017 privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei 
Râciu; 
Ținând cont de  următoarele temeiuri juridice:  
Art. 879 alin.(2) şi (5) şi art. 880 din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  
Prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare coroborate cu cele ale art. 286 alin.(4) și art.287 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;  
Art.132 alin.(1), art.133 alin.(1), art.134 , art.135 alin.(1) lit.a) din Regulamentului de avizare 
recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/09.07.2014, 
actualizat,  
Art.25 alin.(2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și proprietății imobiliare republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul art. 84 alin.(4), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.c); ),  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 însuşeşte lucrarea cadastrală de dezmembrare imobil, executată de SC Topo Graf SRL 
Tg.Mureș, vizată de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tg.Mureș, conform Anexei nr.1.  
Art.2.Se aprobă dezmembrarea suprafeței de 1500 mp, a imobilului-teren intravilan situat în 
Comuna Râciu, Județul Mureș, proprietate privată a Comunei Râciu cu număr cadastral 50123 
înscris în Cartea Funciară nr. 50123 a Comunei Râciu, în 2 loturi după cum urmează:  
a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 52350 cu suprafaţa măsurată de 225 mp – categoria de 
folosinţă curți construcții, teren intravilan, proprietate privată a Comunei Râciu, nr. cadastral 
propus 52350. 
b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 52351 cu suprafaţa măsurată de 1275 mp– categoria de 
folosinţă pășune, teren intravilan, proprietate privată a Comunei Râciu, nr. cad propus 52531. 
Art.3.Se dispune B.C.P.I. Tg.Mureș, înscrierea în evidenţele CF a celor aprobate în  articolele 
precedente.  
Art.4.Se mandatează Primarul comunei Râciu, să semneze actul autentic de dezmembrare.  
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureș; 
 Biroului financiar-contabil și resurse umane; 
 Compartimentului 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. 
 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Belean Alin-Ciprian                                 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                           Dunca Ioan 
                                                                                              ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 9  din 28 februarie 2020 

 

privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 19 din 
20.02.2020  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;  

 

Având în vedere; 

Expunerea de motive a primarului, nr. 1190/13.02.2020, conținând argumente legislative și 

organizatorice, privind înființatea Serviciului de Iluminat Public; 

Referatul nr. 1191/13.02.2020 al Viceprimarului comunei Râciu, prin care se propune aprobarea 

înfiinţării Serviciului de Iluminat Public în comuna Râciu. 

Ţinând seama de avizul comisiei de specialitate 

În conformitate cu dispoziţiile; 

Art. 1, alin. (1) și art. (8), alin. (1) din Legea nr. 51/2006 (**republicată**) a serviciilor 

comunitare de utilitati publice;  

Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, art. 8, alin. (1) și art. 9, alin. ( 1) ;  

Ordinului Președintelui ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare și functionare al serviciului de iluminat public; 

Ordinului Președintelui ANRSC nr. 87 /2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al 

serviciului de iluminat public; 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin. (2), lit.d), alin. (4) lit.e), alin.(6) lit.a) coroborat cu 
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 de Iluminat Public în comuna Râciu. 
Art.2.  Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului de iluminat public 
se va face din bugetul local. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului, aşa cum este 

prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre 



Art.4. Se aprobă Caietul de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al comunei Râciu şi a 

Indicatorilor de Performanţă ai acestuia, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 2, la prezenta 

hotărâre. 

Art.5.Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de 

Iluminat Public în comuna Râciu, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.6.Se aprobă forma de gestiune delegată a Serviciului de Iluminat Public al comunei Râciu. 

Art.7.Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul de Iluminat Public în comuna 

Râciu, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre se încredinţează Primarul 

comunei Râciu. 
Art.9.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 A.N.R.S.C. Teritorială Alba Iulia; 
 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. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Belean Alin-Ciprian                                 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                    Dunca Ioan 
                                                                                                     ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 10 din 28 februarie 2020 
 

privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întretinere si reparații rețele 
de iluminat public, verificare/repararea, montarea/demontarea sistemului de iluminat festiv la 
evenimente și sărbători  în comuna Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.19 din 
20.02.2020  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;  

Având în vedere; 
Expunerea de motive a primarului, nr. 1192/13.02.2020, conținând argumente legislative și 
organizatorice, privind privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de 
întretinere si reparații rețele de iluminat public, verificare/repararea, montarea/demontarea sistemului 
de iluminat festiv la evenimente și sărbători  în comuna Râciu; 
Referatul nr. 1193/13.02.2020 al Viceprimarului comunei Râciu, privind delegarea gestiunii 
serviciului de iluminat public – activitatea de întretinere si reparații rețele de iluminat public, 
verificare/repararea, montarea/demontarea sistemului de iluminat festiv la evenimente și sărbători  
în comuna Râciu. 

Ţinând seama de avizul comisiei de specialitate 

În conformitate cu dispoziţiile; 
Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; 
Legii 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata; 
Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice cu modificările și completările ulterioare 
In temeiul art. 129  alin.(2), lit.d), alin.(3), lit.c), lit.e), alin.(6), lit.a), lit.b), alin.7, lit n), coroborat cu 
art. 139 alin.(3) și art. 196 alin. (1), lit.a)  din Ordonanța de urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

 

 Art.1.Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întretinere si 
reparații retele de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea sistemului de 
iluminat festiv la evenimente si sarbatori  în comuna Râciu. 
Art.2.Se aproba Studiul de oportunitate  privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii 
serviciului de intretinere si reparatii retele de iluminat public  în comuna Râciu. 
Art.3. Se aproba modelul contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din 
comuna Râciu, având ca obiect activitatea de întretinere si reparatii rețele de iluminat public, 
conform  ANEXEI 3, parte integranta din prezenta hotărâre. 



Art.4. Se aproba durata delegarii de gestiune  pentru o perioada 5 ani. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 A.N.R.S.C. Teritorială Alba Iulia; 
 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. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Belean Alin-Ciprian                                 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 
                                                                                                                       ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  11 din  28.02.2020 
 

 

privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020 al comunei 
Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.19 din 
20.02.2020  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:  
Adresa nr.2910656/03.02.2020 transmisă de ISU Horea al județului Mureș, privind transmiterea 
spre avizare a planului propriu de pregătire pentru anul în curs, 
Expunerea de motive înregistrată sub nr. 1194/13.02.2020 întocmită de  domnul VASU  IOAN  
primarul comunei Râciu; 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu. 
Având în vedere: 
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea   nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile 
serviciilor de urgență profesioniste; 
Hotărârea Guvernului nr.1492/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 
de urgență; 
Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 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; 
Hotărârea Guvernului   nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile 
de urgență voluntare; 
Hotărârea  Guvernului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, 
condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive 
ale personalului din serviciile de urgență voluntare/private. 



Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.1/IG din 
04.01.2019 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor 
prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din 
administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate în anul 2019; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în 
domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor  nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de 
planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 
prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de 
incendiu; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 106/2007 – pentru aprobarea Criteriilor de 
stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru 
tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de  
performanţă   privind   constituirea, încadrarea şi dotarea  serviciilor voluntare şi a serviciilor private  
pentru situaţii de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de 
protecţie civilă; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 166/2010 - pentru aprobarea Dispozițiilor 
generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 146/2013 - pentru aprobarea Dispozițiilor 
generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 605/2008 - pentru aprobarea Dispozițiilor 
generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea  de miriști, 
vegetație uscată și resturi vegetale; 
Ordin comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1160/2006 și Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului 
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau 
alunecări de teren; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale 
de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 
autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor; 
Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.28/2009 și al Ministerului Culturii, 
Cultelor și Patrimoniului Național nr.2338/2009 – pentru  aprobarea  Dispozițiilor generale de 
apărare împotriva incendiilor la obiective de cult; 
Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1508/2006, Ministerului 
Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr.2058/2006 și Ministerului Educației și Cercetării 



nr.5709/2006 pentru  realizarea și implementarea în sistemul educațional a Programului național de 
educație antiseismică a elevilor; 
Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din 
învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 62170/9647/2013; 
Ordinul Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 3825/2013 privind aprobarea regulamentelor 
concursurilor naţionale "Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa. 
În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.d), 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 pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2020 al comunei 
Râciu, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 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. 
 
 
 
 

                                                                                      
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Belean Alin-Ciprian                                                                 Secretar general  
    ……………………….                                                                    Dunca Ioan 
                                                                                                      ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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HOTĂRÂREA 
nr. 12  din 28 februarie 2020 

 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Râciu pentru anul 
2020 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.19       
din 20.02.2020  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 
Adresa nr. 2910956 din  05.02.2020 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al 
Judeţului Mureş; 
Expunerea de motive înregistrată sub nr.1196 din 13.02.20120   întocmită de  domnul VASU  
IOAN  primarul comunei Râciu; 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu. 
În conformitate cu prevederile: 
Ordinului nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aprobare a P.A.A.R., şi a structurii 
cadru;  
Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, (*republicată*) - (*actualizată*); 
Ordinului 1184/2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de 
evacuare in situatii de urgenta; 
Ordinului 886/2005, pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de 
instiintare, avertizare si alarmare a populatiei; 
Hotărârea nr. 182 din 9 februarie 2006 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2004 
pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de 
seisme şi/sau alunecări de teren; 
HG 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi 
reducerea efectelor inundaţiilor; 
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 analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Râciu pentru anul 2020, 
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 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. 
 
 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Belean Alin-Ciprian                                 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                    Dunca Ioan 
                                                                                                      ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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HOTĂRÂREA 

nr. 13  din 28 februarie 2020 
 

privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I 
„AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la 
canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A 

          
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 19 din 
20.02.2020  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 
Adresa nr. 43 din  17.02.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 
MUREŞ” 
Expunerea de motive înregistrată sub nr.1198 din 17.02.20120   întocmită de  domnul VASU  
IOAN  primarul comunei Râciu; 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu. 
În conformitate cu prevederile: 
Art.16, alin.(3), lit.„c” și „d”, art.17, alin.(1), lit.„c” și „d”, art.20, alin.(3) și art. 21, alin.(1) din 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” AQUA INVEST  MUREȘ ”,  
Art.17, pct.2) și art.36 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă şi de Canalizare, 
Art.12, alin.(1), lit.„i” și art.35, alin.(8) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu 
apă și de canalizare  
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin. (2), lit.d), alin. (4) lit.e), alin.(6) lit.a) coroborat cu 
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 mandatează domnul Ioan Vasu reprezentant al comunei Râciu în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze 
ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de 
operare a S.C Compania Aquaserv S.A, în conformitate cu avizul emis de Autoritatea Naţională 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 718477 din 16.01.2020.  
 



 
 
 
Art.2. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 
MUREŞ” dl. Péter Ferenc, să semneze hotărârea Adunării Generale, în numele şi pe seama 
membrilor săi. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”                                                  
 Dlui Ioan Vasu care răspunde de aducerea sa 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. 
 
 

 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Belean Alin-Ciprian                                 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                    Dunca Ioan 
                                                                                                      ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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