
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 30  din 29 mai 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 29.05.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 47         
din 21.05.2020  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. 3312/18.05.2020, 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 52029/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.27028/22.04.2020 înregistrat la primăria  comunei Râciu 
sub nr. 2920/24.04.2020 pentru imobilul înscris în Cartea Funciară nr.52029/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.3313/18.05.2020;  
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 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 TEODOL SRL 
Reghin, vizată de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tg.Mureș, conform Anexei nr.1.  
Art.2.Se aprobă dezmembrarea suprafeței de 38900 mp, a imobilului-teren intravilan situat în 
Comuna Râciu, Județul Mureș, proprietate privată a Comunei Râciu cu număr cadastral 52029 
înscris în Cartea Funciară nr. 52029 a Comunei Râciu, în 2 loturi după cum urmează:  
a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 52759 cu suprafaţa măsurată de 14085 mp – categoria 
de folosinţă pășune, teren intravilan, proprietate privată a Comunei Râciu, nr. cad propus 52759.  
b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 52760 cu suprafaţa măsurată de 24815 mp– categoria 
de folosinţă pășune, teren intravilan, proprietate privată a Comunei Râciu, nr. cad propus 52760. 
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,                                                                                                                                                                                                                   
Chertes Ioan                                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 

                                                                                                                         ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  31  din 29.05.2020 

 
 

privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 

 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  29.05.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 47 din    21.05.2020  
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.3314/18.05.2020, privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,  
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. „c” şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice şi ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, precum si cele ale art. 
89, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „e” şi alin. (9) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare ;  
Ținând cont de prevederile art. 13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin (14) coroborat cu art. 196 alin (1), lit. „a” din O.U.G nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. Se încuviinţează aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a comunei Tăureni 
din judeţul Mureș. 
Art.2. Se mandatează domnul Ioan Vasu reprezentant al comunei Râciu în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze conform Art.1. 
Art.3.Se mandatează domnul Péter Ferenc, Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 
MUREŞ” să semneze Actul Adiţional la Actul Constitutiv și la Statutul Asociaţiei. 
Art.4.  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”. 
 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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2016-2020 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 32  din   29 mai 2020 

 
privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale 
pentru secretarul general al comunei pentru activitatea defășurată în anul 2019. 
 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.05.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.47          
din 21.05.2020  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, nr. 3316 din data de 18.05.2020         
precum şi raportul comisiilor de specialitate;  
Ținând cont de raportul de activitate elaborat de secretarul general al comunei Râciu, 
înregistrat sub nr. 3317/18.05.2020; 
În baza prevederilor: 
Art. 69 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

Art.I Secțiunea a 3
1
-a Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcționarilor 

publici din Legea nr.24/2019, pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea 
funcționarilor publici pentru anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, 
nr.36 din 14 ianuarie 2019,  
Art.13 din Hotărârea de Guvern nr.611/2008, privind aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 
Art. 485,  art. 621, art. 623, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
Art.62¹ , art.62³ alin.1 lit.e și art.62^¹º din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, modificată și completată şi ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 
Art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în a administrația publică; 
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1),  ale art. 196, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
  



Art.1. Se aprobă acordarea calificativului foarte bine la evaluarea performanţelor profesionale 
individuale pentru activitatea desfăşurată în anul 2019 de către secretarul general al comunei 
Râciu, domnul Dunca Ioan. 
Art.2. (1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează de către Primarul 
comunei Râciu, în condițiile legii, cu luarea în considerare a propunerii de evaluare aprobate la 
alin. (1). 

(2) Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemnează, potrivit art. 62
4 

alin(2) 
din Legea nr.24/2019. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, 
în termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 D-lui Dunca Ioan- secretar general; 
 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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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 33   din  29  mai 2020 

 

privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2020 

 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.05.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.47          
din  21.05.2020  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 raportul de specialitate nr. 3318/18.05.2020 al Compartimentului agricol, cadastru 
şi relaţii publice  prin care se propune stabilirea taxei de păşunat  şi a taxelor de gloabă pentru 
suprafeţele de păşune situate pe teritoriul administrativ al comunei Râciu care nu au fost 
atribuite crescătorilor de animale în anul 2020; 
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, respectival 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; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit.c), alin (4), lit.c), alin. (6), lit.a), alin. (7), lit.s)  
coroborat cu art. 196 alin (1), lit. „a” din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă taxele de păşunat de pe raza comunei Râciu pentru anul 2020  pentru   
suprafeţele  de teren din categoria de folosinţă păşune aflate în proprietatea comunei Râciu 
suprafeţe care nu au fost atribuite şi identificate în anexa 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre astfel: 
-bovine, cabaline adulte- 50 lei /cap 
-tineret bovin şi cabalin 50 lei/cap 
-ovine, caprine şi tineret 10 lei/cap 
Art.2. Sumele încasate din taxele de păşunat precum şi alte venituri se vor folosi numai pentru 
lucrări de îmbunătăţire şi exploatare a  acestora. 
Art.3. Se stabileşte ziua de 1 mai 2020  ca dată de începere a păşunatului pentru ovine şi 
caprine şi 10 mai pentru bovine şi cabaline. 
Art.4. Ciclul de păşunat se încheie la data de 31 octombrie pentru bovine şi cabaline şi 1 
decembrie pentru ovine şi caprine. 
Art.5. De păşunile aflate în proprietatea Consiliului Local al comunei Râciu beneficiază numai 
crescătorii de animale de pe raza comunei. Repartizarea păşunilor se va face cu respectarea 
prevederilor legale, în favoarea crescătorilor de animale pe specii şi categorii de vârstă pe anul 
2020, pe suprafeţele prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6.În cazul nerespectării suprafeţelor repartizate, a termenelor de începere şi de sfârşit a 
ciclului de păşunat, ori a păşunatului pe alte terenuri agricole, altele decât cele care au fost 
repartizate conform art.1, proprietarii de animale sau păstorii de turme vor fi obligaţi  să  
plătească următoarele taxe: 
-bovine, cabaline adulte 50 lei /cap 
-tineret bovin şi cabalin 50 lei/cap 
Pentru cirezi constituite: 
-Cirezi de bovine -300 lei/zi 
-Turne de ovine pana la 150 capete- 180 lei/zi 
-Turme de ovine pana la 200 capete- 240 lei/zi 
-Turme de ovine peste 200 capete- 300 lei/zi. 
Dacă  se constată daune, la taxa se va adăuga şi valoarea pagubei produsă, stabilită pe baza 
procesului verbal de constatare încheiat de către comisia de evaluiare a pagubelor constituită 
în cadrul Consiliului local al comunei Râciu. 
Art.7. Crescătorii de animale au obligaţia să respecte toate măsurile stabilite de către Consiliul 
local Râciu şi specialiştii agricoli, pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea potenţialului de 
producţie, să presteze munca contributivă în cantitatea şi la datele stabilite şi să achite taxele 
de păşunat la nivelele stabilite cu cel puţin 10 zile înainte de scoaterea animalelor pe păşune.  
Art.8. Se vor revizui  şi dezinfecta sursele de apă pe toate păşunile de pe teritoriul comunei 
Râciu şi se vor executa lucrările de întreţinere a păşunilor, prin grija primăriei Râciu, în calitate 
de administrator.  



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

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

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

 
 
 

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 34  din 29 mai 2020 
 

privind stabilirea modului în care este suportat comisionul aferent plății online a impozitelor și 
taxelor locale utilizând cardul bancar în sistemul național electronic Ghișeu.ro 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.05.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.47 din   
01.04.2020  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 nr. 3320   din data de 18.05.2020 întocmită de către primarul comunei Râciu, 
privind stabilirea modului în care este suportat comisionul aferent plății online a impozitelor și 
taxelor locale utilizând cardul bancar în sistemul național electronic Ghișeu.ro. 
Ținând cont de  următoarele temeiuri juridice:  
Art.10 alin. (2) din  HOTĂRÂREA nr. 1.235 din 6 decembrie 2010 privind aprobarea Sistemului 
naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat; 
Art. 2.2.3. si 2.2.4. din ORDINUL nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar: 
Ordinul nr. 173/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru Sistemul naţional electronic 
de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;  
Hotărârea nr. 1070/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 
1.235/2010 privind aprobarea Sistemului naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată 
către bugetul general consolidat;  
HOTĂRÂREA  nr. 285 din 9 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.235/2010  privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi 
impozitelor utilizând cardul bancar; 
Art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;  
În temeiul art.106, alin.(3), art.129, art.139, art.196 alin. (1) lit.a) din OU 57/2019 privind Codul 
administrativ adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă plata online a taxelor și impozitelor locale, utilizând cardul bancar în sistemul 
național electronic de plăți. 



Art.2. Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operaţiunile de tranzacţionare online 
cu cardul bancar sau alte mijloace electronice de plată, aferente încasării obligaţiilor de plată către 
bugetul general consolidat prin intermediul SNEP, nu vor depăşi tarifele maximale aprobate,  
respectiv 1% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia în care prin 
aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei, și va fi suportat de: 
 a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de 
servicii de plată; 
 b) beneficiarul plăţii, respectiv instituţia publică pentru comisioanele aferente serviciilor de plată 
percepute de către furnizorul său de servicii selectat  
Art.3. Selecția instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se va face cu respectarea 
prevederilor ordinului nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul 
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 
Art.4.. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                         ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr.35  din 29 mai 2020 
 
 
privind aprobarea investiției „Extindere  conductă gaze naturale presiune redusă  în localitatea  
Râciu-str. Mierlei și str. Tineretului, jud.Mureș“ în parteneriat cu Operatorul local de distribuție 
DELGAZ Grid S.A. 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.05.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.47          
din 21.05.2020  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 comunei Râciu înregistrată sub nr. 3322/18.05.2020 în 
conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din OU nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Raportul Biroului financiar contabil și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Râciu înregistrat sub nr.3323/18.05.2020 în conformitate cu prevederile 136, 
alin.(8), lit.b) din OU nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
Studiul tehnico-economic, întocmit de Delgaz Grid SA în data de 14.04.2020 pentru strada 
Mierlei; 
Studiul tehnico-economic, întocmit de Delgaz Grid SA în data de 14.05.2020 pentru strada 
Tineretului; 
Avizul tehnic de principiu la sistemul de distribuție a gazelor naturale  nr. 899/14.04.2020 emis 
de DELGAZ Grid pentru strada Mierlei; 
Avizul tehnic de principiu la sistemul de distribuție a gazelor naturale  nr. 1151/14.05.2020 emis 
de DELGAZ Grid pentru strada Tineretului; 
Ținând cont de  următoarele temeiuri juridice:  
Prevederile art. 129, alin. (2). lit.c) și lit.d) din OU nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțle publice cu modificările și 
completările ulterioare;  
Prevederile art.108, alin. (1), lit.d) și e) precum și ale art.151, alin. (2) și (3) din Legea nr. 
123/2012-Legea energiei electrice și a gazelo naturale; 
Prevederile Legii nr. 167 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 
Prevederile Legii nr. 202 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; 
În temeiul art.133, alin.(1), art.139, alin.(1) și alin. (3). lit.g) și ale art.196, alin.(1), lit.a) din 



Ordonanța de Urgență nr. 79/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă investiția „Extindere  conductă gaze naturale presiune redusă  în localitatea  
Râciu-str.Mierlei și str. Tineretului, jud.Mureș “ în parteneriat cu Operatorul local de  distribuție 
DELGAZ Grid S.A. 
Art.2.Se aprobă studiile tehnico-economice  și  calculele de rentabilitate întocmite de Delgaz Grid 
SA, pentru străzile Mierlei și Tineretului, conform anexei nr.1, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă proiectele tehnice intocmite de SC INSTAROM S.R.L. Tg.Mureș,  în baza soluției 
tehnice de alimentare și a avizelor  tehnice de principiu emise de DELGAZ Grid S.A. 
Art.4.Se aprobă suma de 61.047,75 lei  inclusiv TVA, ce revine comunei Râciu pentru finanțarea 
lucrărilor la obiectivul de investiții „Extindere  conductă gaze naturale presiune redusă  în 
localitatea  Râciu-str.Mierlei și str. Tineretului, jud.Mureș “ conform devizelor de lucrări. 
Art.5.Bugetul local al comunei Râciu se modifică corespunzător odată cu aprobarea studiilor 
tehnico-economice  și  calculelor de rentabilitate întocmite. 
Art.6. Se aprobă dreptul de uz și servitute, către DELGAZ Grid S.A., atât cu ocazia realizării 
sistemului de gaze naturale, cât și în scopul retehnologizării unei capacități în funcțiune, 
reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție, în caz de avarie la investiția Extindere  conductă gaze 
naturale presiune redusă  în localitatea  Râciu-str.Mierlei și str. Tineretului, pe durata existenței 
sistemului de gaze naturale. 
Art.7. Se aprobă încheierea contractului tripartit UAT, Delgaz și Operatorul economic autorizat 
ANRE (SC INSTAROM S.R.L. Tg.Mureș)  pentru extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale. 
Art.8. Se împuternicește Primarul comunei Râciu , să perfecteze și să semneze contractul de 
asociere, între părți. 
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 DELGAZ Grid SA; 
 Biroului financiar-contabil și resurse umane; 
 SC INSTAROM SRL Tg.Mureș; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 36  din  29 mai  2020 

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020  

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 29.05.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.47 din  
21.05.2020, conform 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 nr.3324 din  18.05.2020 a Primarului comunei Râciu, prin care propune  modificarea 
bugetului local; 
Adresa ANAF nr. 18693/30.04.2020, Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.50/2020   prin care se aloca  
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru comuna Râciu se aloca suma de         
lei.  
Având în vedere: 
HCL Râciu, nr. 2 din 28 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 
Râciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2020.  
Ținând cont de:  
Ordonanța de urgență nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 
Ordonanța de urgență nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; 
HOTĂRÂRE nr. 329 din 23 aprilie 2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor 
cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum şi pentru 
completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice 
pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi 
pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii; 
LEGEA 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,   
Legea 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  rectificarea bugetului local pe anul 2020, după cum urmează: 
VENITURI TOTALE 12.986.000 lei din care: -  sectiunea functionare 5.244.000 lei                                                                  
-  sectiunea dezvoltare   7.742.000 lei 



CHELTUIELI TOTALE 12.986.000 lei din care: -  sectiunea functionare 5.244.000 lei                                                                       
-  sectiunea dezvoltare  7.742.000 lei  
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 0 lei din care: -  sectiunea functionare 0  lei                                                                       
-  sectiunea dezvoltare  0 lei      
 Sinteza bugetului local pe anul 2020 pe capitole se prezintă astfel: 
 

VENITURI TOTAL  COD 12.913.000 +73.000 12.986.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.  8.000  8.000 

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 758.000 -2000 756.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 717.000 -25.000 692.000 

Sume repartizate din fondul la dispozitia cj 04.05 914.000  914.000 

Impozit pe clădiri 07.0100 274.000  274.000 

Impozit pe teren 07.02.00 482.000  482.000 
Taxe judiciare de timbru 07.03.00 16.000  16.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 455.000  455.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000  16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.536.000  1.536.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 264.000  264.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 280.000  280.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 100.000  100.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 60.000  60.000 

Planuru si regulamente de urbanism 42.05.00 80.000  80.000 

Subventi de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.20.00 950.000  950.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00 30.000  30.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 4.000.000  4.000.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 80.000  80.000 

Programe FADR 48.04.01 1.493.000  1.493.000 

Programe FADR 48.04.02 400.000 100.000 400.000 

 
CHELTUIELI TOTAL COD 12.913.000 +73.000 12.986.000 

Autorităţi publice  51.02 2.234.000 121.000 2.355.000 

Alte servicii publice generale  54.02 1.054.000 20.000 1.074.000 

Invăţământ  65.02 1.257.000 5.000 1.262.000 
Cultură  67.02 793.000 -275.000 518.000 

Asistenţă socială 68.02 525.000  525.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 857.000 182.000 1.039.000 

Protecţia mediului 74.02 1.218.000 20.000 1.238.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 4.971.000  4.971.000 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul financiar 
contabil şi resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

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

pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           Contrasemnează                                                                                                                     
Chertes Ioan                                               Secretar general al unității administrativ-teritoriale  

                                                                                                                  Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 37  din 29 mai 2020 
 

 

 

pentru modificarea și completarea HCL nr. 37/2016 privind aprobarea Regulamentului 
Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Mureș 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.05.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.47          
din 21.05.2020  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 Referatul de aprobare nr.3326/18.05.2020 a Primarului, cu privire la modificarea 

Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș; 

Având în vedere dispoziţiile art.8, alin. (3), lit.”i”, art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Ținând seama de dispozițiile art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 

249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 

privind Fondul de mediu, aprobate cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) lit.”h” al Legii nr.101/2006 privind  serviciul de salubrizare a 

localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând cont de prevederile Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor 

aprobat prin  Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 82/2015,  

Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect Mureş, 

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n) coroborate cu  art. 139 din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.„Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș” aprobat 

prin HCL nr. 37/2016,  se modifică și se completează conform anexei 1 la prezenta. 

Art.2.Se mandatează Primarul comunei Râciu, să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” modificarea 

și completarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş, 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2007/hot095_2007.htm#exp#exp


aprobat  conform art.1 din prezenta hotărâre. 

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 “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în AGA, 

Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş aprobat conform 
art.1. 

 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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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 38  din 29 mai 2020 
 
 
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 
aferente programului, pentru anul școlar 2020 – 2021 
 

 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.05.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.47          
din 21.05.2020  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: 
Adresa Consiliului Județean nr. 12911/20.05.2020 prin care ni se solicită Hotărârea Consiliului 
Local privind neasumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractatelor pentru 
schiziția produselor privind derularea măsurilor educative, aferente programului pentru școli;  
Expunerea de motive a primarului, nr. 3328/18.05.2020, intocmită conform prevederilor art. 136 
alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.3329/18.05.2020;  
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu;  
Ținând cont de  următoarele temeiuri juridice:  
Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru 
scoli al Uniunii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1, alin. (4) in care se 
precizeaza "Autoritătile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru scoli sunt 
consiliul judetean, si/sau consiliul local, care isi asuma organizarea și derularea procedurilor de 
atribuire a contractelor pentru achizitia produselor aferente Programului" si alin. (5) in care se 
precizeaza "Consiliile judetene si locale sunt obligate să colaboreze și să distribuie 
responsabilitătile inainte de demararea Programului, conform procedurii aprobate prin hotărâre 
a Guvernului". 
Hotararea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in 
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 
2017-2018, cu modificarile si completarile ulterioare si tinand cont de precizarile din Anexa nr.6 a 
Hotărarii Guvernului nr. 640/2017, "Procedura privind colaborarea și distribuirea de 
responsabilități intre consiliile judetene și consiliile locale"; 
Hotărârea nr. 52 din 30 ianuarie 2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
640/2017 pentru aprobarea  Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi 



pentru stabilirea bugetului  pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018,  
Hotărârea nr. 559 din 31 iulie 2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 
Programului pentru şcoli al României  în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2019-2020, 
precum şi pentru modificarea  şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru 
aprobarea Programului pentru şcoli  al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018; 
În temeiul art. 84 alin.(4), art.129 alin.(2), lit.d), alin.(7) lit.a),  art 139 alin (1), si art. 196 alin.(1) 
lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. (1) Prezenta hotarare stabileste neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel 
local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 
aferente programului, pentru anul școlar 2020 – 2021.  
(2)Responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor -
cadru, incusiv monitorizarea și controlul distribuției produselor pentru achiziția produselor și 
prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al 
României revine Consiliului Județean Mureș.  
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Județean Mureș; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                         ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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