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HOTĂRÂREA NR. 39 
din 11 iunie 2020 

 
privind modificarea pozițiilor nr.249 și 250 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.24/2008 
privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu, cu modificările și 
completările ulterioare 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 11.06.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 
50  din 04.06.2020  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: 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu, judetul Mureş, nr.  3772/  05.06.2020, 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. 3773/05.06.2020, prin care se propune 
modificarea modificarea pozițiilor nr.249 și 250 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local 
nr.24/2008 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu, cu 
modificările și completările ulterioare, ca urmare a procesului verbal nr.1964 din 11.03.2020 
privind  recepția la terminarea lucrărilor. 
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;  
Având în vedere: 
HOTĂRÂREA nr. 913 din 12.08.2009 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; 
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; 
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), corroborate cu art. 607, alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă 
următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1. Se aprobă modificarea pozițiilor nr.249 și 250 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local 
nr.24/2008 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu, cu 
modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 
(1) LA SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE, poziția nr. 249, cod de clasificare 1.6.2., Casa de cultură 
“Vasile Conțiu”, coloana nr. 6 „Valoarea de inventar“ va fi de 1.403.337,32 lei. 
(2) LA SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE, poziția nr. 250, cod de clasificare 1.6.3.2., „Imprejmuire 
aferentă clădirii Casei de Cultură“, coloana nr. 6 „Valoarea de inventar“ va fi de 68.770,23 lei. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Râciu 
prin Biroul financiar contabil și resurse umane. 
Art.3.Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 CRFIR Alba Iulia; 
 Biroul finaniar 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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