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privind însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii 
activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi 
operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului 
Mureş, nr. 833 din 27.03.2019, zona 7 Râciu, judeţul Mureş 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 23.04.2020, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr. 41 din 15.04.2020, conform art.133 alin. (2) lit.a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) 
alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Analizând: 
Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ ECOLECT MUREȘ” nr. 1833/07.04.2020, 
înregistrată la instituția noastră sub nr. 2726/10.04.2020 refritoare la Notificarea de incălcare  
a contractului de deleagre adresată SC Sylevy Salubriserv SRL;  
Expunerea de motive nr. 2764  din 14.04.2020 a  d-lui Vasu Ioan, primarul comunei Râciu, prin 
care propune însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a 
gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de 
deşeuri şi operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al 
judeţului Mureş, nr. 833 din 27.03.2019, zona 7 Râciu, judeţul Mureş; 
Raportul de specialitate nr. 2765 din 14.04.2020  al compartimentului juridic precum şi avizul 
comisiei de specialitate, 
Ţinând cont de prevederile: 
-  art. 38.1.1 , art. 38.1.2 lit. „a” şi „e” din Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de 
colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei 
de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, nr. 833 din 
27.03.2019. 
- art. 17, alin. (3) punctul 27 , alin. (4) lit. „h” şi „j” din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ADI Ecolect Mureş. 
În temeiul  prevederilor art.129 alin.(2)  „d” coroborate cu cele ale alin.(4), lit. „c”  şi ale alin.( 
7) lit. „n”  precum şi ale art.139  alin. (1),  coroborate cu cele ale alin.(3) lit. „d” din Ordonanța 
de Urgență nr.57/2019,  privind Codul  administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1.Se însuşeşte „Notificarea de încălcare” cuprinsă în anexa care face parte din prezenta 
hotărâre, referitoare la  Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 
transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer 
Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, nr. 833 din 27.03.2019. 
încheiat cu SC Sylevy Salubriserv SRL, cu sediul în comuna Ceuaşul de Câmpie nr.265.   
Art.2.Se mandatează Primarul Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Râciu, să voteze în 
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş orice 
demersuri vor fi necesare în realizarea prevederilor stipulate în cuprinsul notificării 
menţionate la art.1. 
Art.3.(1) În situaţia sistării prestării serviciului de către operator, în interiorul termenului de 
remediere acordat conform notificării aprobate în condiţiile art.1, se mandatează ADI Ecolect 
Mureş să realizeze demersurile necesare atribuirii unui contract de delegare a serviciului de 
salubrizare la nivelul UAT comuna Râciu, prin aplicarea unei proceduri de negociere fără 
publicarea unui anunţ de participare. 
(2) Durata contractului încheiat în condiţiile menţionate la alin.(1) nu va depăşi durata 
necesară organizării unei procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă, respectiv emiterea 
ordinului de începere a prestării serviciilor ce fac obiectul acelui contract. 
(3) Condiţiile delegării în regim de urgenţă sunt cele aprobate prin HCL nr. 71  din  31 
octombrie 2019. 
(4) Se consideră sistare a serviciului, în înţelesul prezentei hotărârii, orice întrerupere propriu-
zisă a serviciului de către operator  sau o notificare din partea acestuia în acest sens. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Judeţean Mureş; 
 ADI Ecolect Mureş 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Chertes Ioan                                                 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                             
 ……………………….                                                                                            Dunca Ioan 

                                                                                                                ………………                                                                                                                                                      
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nr.26  din 23.04.2020 

 

                                                                                                                                                                                         
pentru modificarea și completarea anexei   la Hotărârea  nr.17  din  24 februarie 2017 privind implementarea 
proiectului „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, comuna Râciu, judeţul Mureş 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 23.04.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.       din  41 din 15 
aprilie 2020, conform art.133 alin. (2) lit.a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. 
b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; 
Analizand: expunerea de motive a Primarului  comunei Râciu nr. 2862   din  22 aprilie 2020, prin care se propune 
modificarea și completarea anexei   la Hotărârea  nr.17  din  24 februarie 2017 privind implementarea proiectului 
„Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, comuna Râciu, judeţul Mureş; 
Contractul de finanţare nr. C0720EN00011772800804 din 08.06.2018, prin care se va schimba destinaţia unei clădiri 
din centrală termică în grădiniţă copii. 
Ținând cont de  MEMORIUL JUSTIFICATIV  înregistrat  cu nr. 3101/09.03.2020, transmis către CRFIR  7 Alba; 

Scrisoare de solicitare a informaţiilor suplimentare  SIBA Nr. 1989/21.04.2020 a CRFIR Centru 7 Alba-
Iulia, înregistrată la instituția noastră sub nr. 2861/22.04.2020; 
Raportul de specialitate nr.2863 din data de 22.04.2020 al  Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
Avizul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 
Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată; 
e) HOTĂRÂRII nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
În temeiul prevederilorart.129 alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.b), lit.d), alin.(7), lit a) și ale art. 196 alin.(1) lit.a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru 
realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017  
 
 
 
 



privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Schimbare de 
destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, comuna Râciu, judeţul Mureş„ ca urmare a creșterii valorii  
cheltuielilor neeligibile, Consiliul Local al comunei Râciu adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE: 
 
 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea și completarea anexei 1 la Hotărârea  nr.17  din  24 februarie 2017 privind 
implementarea proiectului „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, comuna Râciu, judeţul 
Mureş; 
(2) Se  majorează cheltuielile neeligibile aferente Proiectului cu suma de 14.716 euro, sumă care se va asigura din 
bugetul local. 
Art.2.Celelalte articole ale hotărârii rămân nemodificate. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 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; 
 CRFIR Alba; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Chertes Ioan                                                      Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                  Dunca Ioan 
                                                                          ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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