
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 45 din 31.07.2020 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada iulie-
septembrie 2020 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  31.07.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 56 din 23.07.          
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.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ si ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu nr. 4540  din  24.07.2020; 
Prevederile Hotârârii Consiliului Local al comunei Râciu, nr.3 din 28.06.2016, privind constituirea 
Consiliului Local al comunei Râciu; 
HOTĂRÂREA nr. 70  din 31 octombrie 2019 privind revizuirea  Regulamentului de organizare și funcționare 
al Consiliului local al comunei Râciu. 
Propunerile consilierilor locali, 
Ținând cont de art.123, alin.(1),  alin.(4), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1. Se desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Râciu, pentru o perioadă de 3 luni 
(iulie-septembrie  2020), dl/dna consilier Velcherean Rodica. 
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local Râciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 2016 și revizuit 
prin Hotărârea nr. 70/2019. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează                                                                                    
Velcherean Rodica                                             Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                     Dunca Ioan                      

                                                                              ……………………….    

   
 

http://www.comunariciu.ro/


 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 46  din 29 iunie 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 31.07.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 27        
din 23.07.2020  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. 4658/31.07.2020, 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 50187/UAT 
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.29823/13.05.2020 înregistrat la primăria  comunei Râciu 
sub nr. 3596/28.05.2020 pentru imobilul înscris în Cartea Funciară nr.50187/UAT 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. 4659/31.07.2020;  
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 2992 mp, a imobilului-teren intravilan situat în 
Comuna Râciu, Județul Mureș, proprietate privată a Comunei Râciu cu număr cadastral 50187 
înscris în Cartea Funciară nr. 50187 a Comunei Râciu, în 2 loturi după cum urmează:  
a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 53025 cu suprafaţa măsurată de 2657 mp – categoria 
de folosinţă curți construcții intravilan, proprietate privată a Comunei Râciu, nr. cad propus 
53025. 
b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 53026 cu suprafaţa măsurată de 335 mp– categoria de 
folosinţă curți construcții intravilan, proprietate privată a Comunei Râciu, nr. cad propus 53026. 
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,                                                                                                                                                                                                                   
Velcherean Rodica                                              Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 
                                                                                            ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 47  din  31.07.2020 

 

privind aprobarea  regulamentului și a formularelelor specifice prin care se reglementeaza 
procedura de emitere al autorizatiei/acordului de racordare/branșare la rețelele tehnico -
edilitare, executate pe  domeniul public al comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.07.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.56 din   
23.07.2020  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 Consiliului Județean Mureș-Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism, nr. 6326/09.03.2020, 
înregistrată la instituția noastră cu nr.1871 din data de 09.03.2020 prin care ne comunică faptul că 
pentru eliberarea acordurilor/autorizațiilor pentru realizarea instalației de racordare la una din 
utilități, este nevoie de regulamente de reglementare a procedurii de emitere a acestor  acte și de 
aprobare a formularelor specifice, 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu, nr.4660 din data de 31.07.2020 privind 
aprobarea  regulamentului și a formularelelor specifice prin care se reglementeaza procedura de 
emitere al autorizatiei/acordului de racordare/branșare la rețelele tehnico-edilitare, executate pe  
domeniul public al comunei Râciu. 
Având în vedere prevederile: 
Legii nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii,  
Art. 1 alin. (1^¹) și art. 11, alin. (7), lit.e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și avizele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al comunei Râciu, 
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 180/2002 cu 
modificările și completările ulterioare;  
Art. 46 alin. (2) lit. c), art. 48 alin. (2), art. 51 alin. (2) și art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
Capitolului III, punctul 3.3 din Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1294/2017 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii  şi a 
pomilor în localităţile urbane şi rurale, 
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 



Ținând seama de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată, privind  transparenţa 
decizională în administraţia publică, 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi 
art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Cod ul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se aprobă Regulamentul prin care se reglementeaza procedura de emitere al 
autorizatiei/acordului de racordare/branșare la rețelele tehnico-edilitare, executate pe  domeniul 

public al comunei Râciu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2.Se aprobă formularele specifice utilizate în procedura de emitere al autorizatiei/acordului de 
racordare/branșare la rețelele tehnico-edilitare, executate pe  domeniul public al comunei Râciu, 
și prevăzute în art.40 din Regulament, conform anexelor 2-12 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se se încredinţează Primarul 
comunei Râciu prin compartimentul achiziții publice și urbanism.  
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 şi resurse umane; 
 Compartimentului achiziții publice și urbanism;  
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Velcherean Rodica                                              Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 
                                                                                                   ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
 

HOTĂRÂREA 

nr.  48  din  31.07.2020 
 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Râciu a terenului și 
împrejmuirii aferente clădirii fostei Școli Generale din satul Valea Sânmartinului, nr. 23 pentru 
scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin vânzare  
  
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş,  
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.07.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 56 din        
23.07.2020  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, nr. 4662 din data de      
31.07.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Râciu a  terenului și 
împrejmuirii aferente clădirii fostei Școli Generale din satul Valea Sânmartinului, nr. 23 pentru 
scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin vânzare. 
Raportul de specialitate nr.4663 din data de 31.07.2020 întocmit de către viceprimarul comunei 
Râciu; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din  09.04.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al comunei Râciu a clădirii fostei Scoli Generale din satul Valea Sânmartinului, nr. 23 pentru 
scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin vânzare;  
Având în vedere poz. 244 și 245 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Râciu, aprobat prin H.G. nr. 913/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureș, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureș;  
În baza prevederilor: Art. 1, 2 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 
246/2001; 
Art. 361 alin. (2) din OU 57/2019 privind Codul administrativ; 
Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2), lit.c), alin.(6), lit.b), art. 136 alin.(1), 
art.139,alin.(3), lit.g) 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. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Râciu a  terenului 
și împrejmuirii aferente clădirii fostei Școli Generale din satul Valea Sânmartinului, nr. 23 pentru 
scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin vânzare.  
(2) Datele de identificare ale construcţiei individualizate la alin. (1) sunt cuprinse în anexa la 
prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
Art.2. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 913/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureș, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureș, cu modificările şi completările 
ulterioare, se va modifica în sensul prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.3.Se va întocmi raportul de expertiză tehnică și efectuarea măsurătorilor topografice după care 
se va organiza licitația în condițiile prevăzute de lege. 
Art.4.Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar contabil și resurse umane 
din cadrul Primăriei comunei Râciu. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 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,                                                                                                                                                                                                                   
Velcherean Rodica                                                Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 
                                                                                                   ………………              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.comunariciu.ro/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

HOTĂRÂREA 
nr.  49  din  31 iulie  2020 

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020  

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş,  
 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 31.07.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.56 
din  23.07.2020, 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.4664 din 31.07.2020 a Primarului comunei Râciu, prin care propune  
modificarea bugetului local; 
Dispoziţia nr.57 din data 27.07.2020 privind modificarea bugetului Unității Administrativ 
Teritoriale-Comuna Râciu pe anul 2020; 
Având în vedere:  
Adresa ANAF cu privire la alocarea unor sume din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 
prevăzute de  HG nr. 554 din 16 iulie 2020 pentru refacerea drumurilor și podețelor afectate de 
calamitățile naturale. 
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; 
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 554 din 16 iulie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul 
de intervenţie la dispoziţia Guvernului,  prevăzut în bugetul de stat pe anul  2020, pentru unele 
unităţi administrativ-teritoriale  afectate de calamităţile naturale;  
Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;  
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: 



Art. 1. Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2020, după cum urmează: 
VENITURI TOTALE  13.036.000 lei din care: -  sectiunea functionare 5.294.000 lei 
                                                                             -  sectiunea dezvoltare   7.742.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE  13.036.000 lei din care: -  sectiunea functionare 5.294.000 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 12.986.000 +50.000 13.036.000 
Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.  8.000  8.000 

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 756.000  756.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 692.000  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 primite din fondul de interventie 42.28.00  50.000 50.000 

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 48.04.02 500.000  500.000 

 

CHELTUIELI TOTAL COD 12.913.000 +50.000 13.036.000 
Autorităţi publice  51.02 2.355.000  2.355.000 

Alte servicii publice generale  54.02 1.074.000  1.074.000 

Invăţământ  65.02 1.262.000  1.262.000 

Cultură  67.02 518.000  518.000 

Asistenţă socială 68.02 525.000  525.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 1.039.000  1.039.000 

Protecţia mediului 74.02 1.238.000  1.238.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 4.971.000 50.000 5.021.000 
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                                                                                                                     
Velcherean Rodica                                                    Secretar general al unității administrativ-teritoriale  

                                                                                                                  Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                         ……………………    
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