
   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 80  din 18 decembrie 2020 

 
 

privind amplasarea unor indicatoare rutiere și  limitatoare de viteză pe străzile și Drumurile 
comunale  cu potential ridicat de circulație rutieră și pietonală din comuna Râciu 
 

 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 232 din        
10.12.2020  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: 
Inițiativa dlui consilier local Zăhan Viorel-Florin privind amplasarea unor indicatoare rutiere și  
limitatoare de viteză pe străzile cu potential ridicat de circulație rutieră și pietonală din comuna Râciu 
Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu, înregistrată sub nr. 7119 din 10.12.2020 privind 
amplasarea unor indicatoare rutiere și  limitatoare de viteză pe străzile cu potential ridicat de 
circulație rutieră și pietonală din comuna Râciu 
În conformitate cu prevederile:  
Art.8, art.22 și art.33 din ORDONANŢĂ nr. 43 din 28 august 1997 (**republicată**)privind regimul 
drumurilor; 
Art.29 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) privind 
circulaţia pe drumurile publice**); 
HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.21/30.01.2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, 
(*actualizată*)  aprobata prin Legea nr.515/2002;  
ORDONANŢA nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia 
publică*). 



În temeiul art. 129, alin. 2), lit. c), alin.(7), lit. m) art.139. alin.(3) lit.g) coroborate cu art.196 alin.(1), 
lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
 
Art.1. Se aprobă amplasarea unor indicatoare rutiere și  limitatoare de viteză pe străzile cu potential 
ridicat de circulație rutieră și pietonală din comuna Râciu, prin stabilirea următoarele măsuri 
administrative de circulație  
a) Montarea unor indicatoare rutiere de avertizare pentru traficul rutier în zonele în care se vor 

monta limitatoare de viteză. 
b) Montarea unor limitatoare de viteză pe următoarele străzi și drumuri comunale: 

 

Strada  AVRAM  IANCU 

Strada  BISERCII 

Strada  BUSUIOCULUI 

Strada  CIREŞULUI 

Strada  CÂMPULUI 

Strada  CLOŞCA 

Strada  CRIŞAN  

Strada  DÂLMEI  

Strada  HOREA 

Strada  IULIU  MANIU  

Strada  LILIACULUI 

Strada  LIVEZII 

Strada  LIVIU  REBREANU 

Strada  MĂNĂSTIRII 

Strada  MIERLEI 

Strada  MIORIŢEI 

Strada  MIHAI VITEAZU 

Strada  PĂCII 

Strada  PĂŞUNII 

Strada  SCURTĂ 

Strada  TĂULUI 

Strada  TINERETULUI 

Strada  VASILE CONŢIU 

Strada  VERII 

   

Drum comunal  

143 NIMA 

RÂCIULUI 



Drum comunal 

143/A 
 

  Drum comunal 155 

 

 

 

 

 

Drum comunal  141 COASTA MARE-PUSTA  

Drum comunal  142 ULIEŞ 

Drum comunal  142/A 

Drum comunal  142/B 

Drum comunal  142/C 

Drum comunal  142/D 

Drum comunal  142/E 

Drum comunal  142/F 

Drum comunal  142/G 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul 
comunei Râciu –Belean Alin-Ciprian prin Compartimentul achiziții publice și urbanism și Biroul 
financiar contabil și resurse umane. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti SRL Râciu; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș Petru                                                                        Secretar general- Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                    
                                                                                                                         ……………….................                                                                                                                                                                                                                               
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 81 din 18 decembrie 2020 

 
privind amenajarea trotuarului care face legătura între străzile Scurtă și Vasile Conțiu și executarea 

lucrărilor de refacere a punții pietonale peste pârâul Mănăstire, care desparte cele două străzi 

 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 232 din        
10.12.2020  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: 
Inițiativa dlui consilier local Zăhan Viorel-Florin privind amenajarea trotuarului care face legătura între 
străzile Scurtă și Vasile Conțiu și construirea  unei punți pietonale peste pârâul Mănăstire, care 
desparte cele două străzi. 
Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu, înregistrată sub nr. 7121 din 10.12.2020 privind 
amenajarea trotuarului care face legătura între străzile Scurtă și Vasile Conțiu și construirea  unei 
punți pietonale peste pârâul Mănăstire, care desparte cele două străzi 
Ţinând cont de prevederile: 
Art. 14, alin. (4), art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
Art.1 alin. (2), art.3 alin.(1), alin.(2), alin.(3), art.4 alin.(1-3), anexa 1 și anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 
907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
În temeiul prevederilor art.133, art.134 coroborate cu art.196, alin.(1), lit a) din  din   Ordonanța de 

urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

Art.1.Se aprobă amenajarea trotuarului care face legătura între străzile Scurtă și Vasile Conțiu și 
executarea lucrărilor de refacere a punții pietonale peste pârâul Mănăstire, care desparte cele două 
străzi. 
Art.2. Se aprobă amenajarea unei treceri de pietoni la intersecția străzii Mănăstirii  cu strada Vasile 
Conțiu. 



Art.3.Sumele alocate pentru investitia sus-mentionata vor fi suportate de bugetul local al comunei 
Râciu iar  lucrările se vor realiza în regie proprie prin SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL. 
Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul comunei 
Râciu –Belean Alin-Ciprian prin Compartimentul achiziții publice și urbanism și Biroul financiar 
contabil și resurse umane. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti SRL Râciu; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș  Petru                                                                                Secretar general-Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                     
                                                                                                       ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  82 din  18.12.2020 
 

privind extinderea iluminatului public în satul Pârâu Crucii, comuna Râciu, județul Mureș  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 232 din        
10.12.2020  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;  
Avand in vedere: Expunerea de motive a initiatorului, inregistrat sub nr. 7123  din  10.12.2020, 
privind extinderea iluminatului public în satul Pârâu Crucii, comuna Râciu, județul Mureș.  
Raportul de specialitate intocmit de viceprimarul comunei, inregistrat sub nr.7124 din 10.12.2020  
Avizul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism; 
Studiu de coexistență rețea de iluminat public în zona Pârâu Crucii, întocmit de SC UNI-YTECH 
ELECTRO MONTAJ SRL Breaza. 
In baza prevederilor:  

Art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare;  
Art.9, alin.(3), lit.f din Legea nr.230/2006 “Legea serviciului de iluminat public” cu privire la 
promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemelor de iluminat public;  
Art. 12 din Legea nr 13/ 2007,“Legea energiei electrice” cu privire la electrificarea localităţilor. 
Ținând cont de  prevederilor art.129 alin.(2)  lit b) si alin. (4) lit. d) art.139 alin. (3) lit. e) din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ  
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, adoptă următoarea,  

HOTĂRÂRE: 

Art. 1. Se aproba extinderea iluminatului public în satul Pârâu Crucii, comuna Râciu, județul Mureș. 
Art.2. Se aprobă Studiu de coexistență rețea de iluminat public în zona Pârâul Crucii, comuna Râciu, 
județul Mureș  



Art.3.Pentru executarea lucrărilor energetice, se va afecta temporar o suprafață de 950 mp din 
domeniul public (1 m culoar de lucru). 
Art.4.Se acordă dreptul de uz, de servitute și de acces la suprafețele de teren aparținând 
domeniului public al comunei Râciu, pe toată durata existenței lucrărilor. 
Art.5. Dreptul de uz, de servitute, dreptul de acces acordat în conformitate cu prevederile art.3 se 
realizează cu titlul gratuit, pe toată durata existenței lucrărilor de extindere a rețelei de iluminat. 
Art.6. Cheltuielile ocazionate de realizarea investiției vor fi suportate din  bugetul local.    
Art.7.Cu respectarea  prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează Primarul Comunei Râciu şi 
Biroul financiar contabil și resurse umane. 
Art.8.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,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș  Petru                                                                                Secretar general-Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                    
                                                                                                       ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr.83 din   18.12.2020 
 

 
privind aprobarea demararii procedurilor de înregistrare a cererii de marcă la O.S.I.M. însoțită 
de un element figurativ (ilustrație grafică) a istoricului Gheorghe Șincai, pentru servicii care să 
reprezinte comuna Râciu 
 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 232 din        
10.12.2020  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;  
Avand in vedere:  
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu privind aprobarea demararii procedurilor de 
înregistrare a cererii de marcă la O.S.I.M. însoțită de un element figurativ (fotografie) a istoricului 
Gheorghe Șincai. 
Potrivit documentelor vremii Gheorghe Șincai s-a născut pe 27 februarie 1754, la Râciu, Mureș și 
a  decedat la data de 24 noiembrie 1816, Svinica, Imperiul Austriac,  formațiune statală ce a existat 
în centrul Europei între 1804 și 1867. A fost un istoric, filolog, traducător și scriitor român, 

reprezentant al Școlii Ardelene. 

In baza prevederilor:  
Legii nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice 
Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă demararea procedurilor de înregistrare a cererii de marcă la O.S.I.M. însoțită de 
un element figurativ (ilustrație grafică) a istoricului Gheorghe Șincai, pentru servicii care să 
reprezinte comuna Râciu. 
Art.2.Marca figurativă „Gheorghe Șincai” este compusă atât din elementul verbal, fiind numele  
marelui cărturar român născut în 28 februarie 1754, în localitatea Râciu, județul Mureș, cât și 
elementul grafic care este redat în următorul mod: cerc întrerupt în partea inferioară, stilizat, de  

https://ro.wikipedia.org/wiki/27_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1754
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ciu,_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1816
https://ro.wikipedia.org/wiki/Svinica,_Ko%C5%A1ice-okolie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Austriac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_Central%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1804
https://ro.wikipedia.org/wiki/1867
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoric
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scriitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98coala_Ardelean%C4%83


culoare magenta la exterior, fundal alb cu figura stilizată a unui bărbat matur cu mustață, 
sprâncene asimetrice și păr dat pe spate, purtând o cravată ascot de culoare albă (element vizual  
care cauzează întreruperea cercului anterior menționat) și o haină de culoare magenta, cu guler  
înalt, vizibil în semn; culorile utilizate sunt magenta. 
Art.3. După aprobarea și însușirea mărcii, se va stabili un regulament  de  promovare la nivelul 
întregii țări. 
Art.4. Cuantumul taxelor pentru mărci și indicații geografice, așa cum sunt prevăzute în OG 
41/1998 și TERMENELE ACTUALIZATE de plată, conform Legii nr.112/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice vor fi suportate din bugetul 
local al comunei Râciu. 
Art.5. Cu respectarea  prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează Primarul Comunei Râciu, 
consilierul primarului şi secretarul general. 
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consilierului primarului; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș  Petru                                                                                Secretar general-Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                    
                                                                                                                …………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 84 din 18  decembrie 2020 

 
privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.232 din 
10.12.2020, conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) 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:  
Cererea numiților Costin Aurelia, Costin Ioan, Cătană Alexandru, Cătană Alexandru Jr.,Ercean Aurelia, 
Hurubă Cristina-Norica, Zăhan Alin-Andrei, Cioloboc Alexandru-Ciprian, Hurubă Maria și Rusu Ioan 
prin care solicită cumpărarea suprafeţelor reprezentând suprafața construită, situată în satul Râciu, 
Expunerea de motive cu nr. 7127 din 10.12.2020 a primarului Belean Alin-Ciprian cu privire la  
vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu; 
Ţinând cont de prevederile: 
HOTĂRÂRII nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 
Art.13 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
Art.364 alin.(1,2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
În baza art.139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a)  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 aprobă vânzarea terenului proprietatea privată a comunei Râciu de la adresa imobilului din 
str. Gheorghe Șincai, nr. 40,  înscris în CF nr.50016 reprezentând curți construcții cu dreptul de 
preemţiune conform art.364, alin. 1,2 din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, către proprietarii imobilului Costin Aurelia și Costin Ioan. 
Art.2. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată a comunei Râciu de la adresa imobilului din 
str. Gheorghe Șincai, nr. 42,  înscris în CF nr.50070- reprezentând curți construcții cu dreptul de 
preemţiune conform art.364, alin. 1,2 din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 



Codul administrativ, către proprietarii imobilului Cătană Alexandru, Cătană Alexandru Jr.,Ercean 
Aurelia, Hurubă Cristina-Norica. 
Art.3. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată a comunei Râciu de la adresa imobilului din 
str. Gheorghe Șincai, nr. 48,  înscris în CF nr.50307 reprezentând curți construcții cu dreptul de 
preemţiune conform art.364, alin. 1,2 din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, către proprietarii imobilului Zăhan Alin-Andrei, Cioloboc Alexandru-Ciprian 
Hurubă Maria și coproprietar Hurubă Dorin și Hărșian Voicu-Virgil. 
Art.4. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată a comunei Râciu de la adresa imobilului din 
str. Gheorghe Șincai, nr. 48,  înscris în CF nr.50307 reprezentând construcții anexe gospodărești cu 
dreptul de preemţiune conform art.364, alin. 1,2 din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, către proprietarii imobilului Cătană Alexandru, Cătană Alexandru 
Jr., Ercean Aurelia, Rus Ioan, Zăhan Alin-Andrei, Cioloboc Alexandru-Ciprian, Costin Ioan, Hurubă 
Cristina-Norica, Costin Aurelia, Hurubă Maria și coproprietar Hurubă Dorin, Borșan Maria. 
Art.5. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată a comunei Râciu de la adresa imobilului din 
str. Gheorghe Șincai, nr. 46,  înscris în CF nr.50020 reprezentând curți construcții cu dreptul de 
preemţiune conform art.364, alin. 1,2 din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, către proprietarii imobilului Rus Ioan și Rus Iuliana și Borșan Maria. 
Art.6. Vânzarea terenului proprietatea privată a comunei Râciu  în suprafață de 494 mp se va putea 
face numitului Hărșian Voicu-Virgil  numai după finalizarea procesului privind această suprafață, care 
este rolul Tribunalului Mureș. 
Art.7. Se aprobă efectuarea lucrarilor cadastrale de remăsurare și dezmembrare a imobilelor, care va 
fi executată de către o societate specializată în lucrări de cadastru. 
Art.8.Se aprobă întocmirea Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizat, privind 
determinarea valorii  terenului, în vederea vânzării cu dreptul de preemţiune conform 364, alin. 1,2 
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ pentru suprafeţele 
de teren de la art.1-4. 
Art.9.Cheltuielile ocazionate cu efectuarea lucrărilor de cadastru și evaluare vor fi suportate de către 
cumpărători. 
Art.10.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul de specialitate. 
Art.11. 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                                                                                                                     
Cozoș Petru                                                           Secretar general al unității administrativ-teritoriale  

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 85  din  18 decembrie 2020 

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020  

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.232 din  10.12.2020, 
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.7133  din 10.12.2020 a Primarului comunei Râciu, prin care propune  modificarea 
bugetului local; 
Având în vedere:  
Dispoziția nr. 221/ din data 16.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020; 
Situația privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru anul 2020, transmisă de Direcția 
Regională a Finanțelor Publice; 
HOTĂRÂREA nr. 1.044 din 4 decembrie 2020 privind alocarea unei sume  din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020,  pentru unele unităţi/subdiviziuni 
administrativ-teritoriale; 
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:  
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,  
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare. 
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 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:     
VENITURI TOTALE:  13.527.000 lei din care:  



-  sectiunea functionare 5.414.000 lei   
-  sectiunea dezvoltare   8.113.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE:  13.527.000 lei din care:  
-  sectiunea functionare 5.414.000 lei                                                                        
 -  sectiunea dezvoltare  8.113.000 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 13.441.000 +86.000 13.527.000 

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 11.02.00 525.000  525.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000  16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.871.000 86.000 1.957.000 

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 13.441.000 +86.000 13.527.000 

Autorităţi publice  51.02 2.377.000  2.377.000 

Alte servicii publice generale  54.02 1.124.000  1.124.000 

Invăţământ  65.02 1.294.000  1.294.000 

Cultură  67.02 518.000 -90.000 428.000 

Asistenţă socială 68.02 525.000 11.000 536.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 1.290.000  1.290.000 

Protecţia mediului 74.02 1.288.000 -10.000 1.278.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 5.021.000 175.000 5.196.000 

 
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 general al 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                                                                                                                     
Cozoș Petru                                                                           Secretar general al unității administrativ-teritoriale  

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 86   din  18 decembrie 2020 
 
privind modificarea statului de functii al unității administrativ-teritoriale comuna Râciu, in sensul 
transformarii funcției contractuale de execuție vacante de conducător auto  în asistent medical 
comunitar, in cadrul Compartimentului asistență socială 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.232 din 
10.12.2020, conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) 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 motive nr.7131 /10.12.2020 a primarului comunei Râciu privind modificarea 
statului de functii al unității administrativ-teritoriale comuna Râciu, privind modificarea statului de 
functii al unității administrativ-teritoriale comuna Râciu, in sensul transformarii funcției contractuale 
de execuție vacante de conducător auto  în asistent medical comunitar, in cadrul Compartimentului 
asistență socială. 
Raportul Biroului financiar contabil și resurse umane, înregistrat cu nr. 7132/10.12.2020 privind 
modificarea statului de functii al unității administrativ-teritoriale comuna Râciu, in sensul 
transformarii funcției contractuale de execuție vacante de conducător auto  în asistent medical 
comunitar, in cadrul Compartimentului asistență socială. 
Hotărârea Consiliului Local  nr. 11 din 27  februarie  2014 privind aprobarea organigramei si statului 
de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Râciu;  
Ținând cont de dispoziţiile: 
Hotărârii nr. 56 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale; 
Ordonanţei nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii 
şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alineatul (2), litera a) și alineatul (3) litera c) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ;  
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1) , art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;  



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.Se aprobă modificarea statului de functii al unității administrativ-teritoriale comuna Râciu, in 
sensul transformarii funcției contractuale de execuție vacante de conducător auto  în asistent medical 
comunitar, in cadrul Compartimentului asistență socială. 
Art.2.Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Râciu, se modifică 
corespunzător Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  
Art.3.Finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistentul medical comunitar se vor suporta potrivit 
legii de la bugetul local, din sumele transferate de la bugetul de stat, prin buigetul Ministerului 
Sănătății conform HGR nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, după 
suplimentarea listei de personal medical comunitar. 
Art. 4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Biroul financiar 
contabil și resurse umane.  
Art. 5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului asistență socială; 
 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                                                                                                                     
Cozoș Petru                                                                                    Secretar general-Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                          ……………………….                                                         
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	Ordonanța de urgență nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;
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