
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   21  august  2020 

 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020  
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.08.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.69 din  18.08.2020, 
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.5038  din 21.08.2020 a Primarului comunei Râciu, prin care propune  modificarea 
bugetului local; 
Având în vedere:  
Decizia nr.16587 din 21.08.2020 prin care se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale din judetul 
Mureș, reprezentand  sume  defalcate din TVA, pentru finantarea cheltuielilor  descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor si municipiilor, partea destinata finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap pentru anul bugetar 
2020,pentru comuna Râciu se aloca suma de 70.000 lei. 
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  13.106.000 lei din care: -  sectiunea functionare 5.364.000 lei                                                                   
-  sectiunea dezvoltare   7.742.000 lei 



CHELTUIELI TOTALE  13.106.000 lei din care: -  sectiunea functionare 5.364.000 lei                                                                        
-  sectiunea dezvoltare  7.742.000 lei   

Sinteza bugetului local pe anul 2020 pe capitole se prezintă astfel: 
 

 

VENITURI TOTAL  COD 13.036.000 +70.000 13.106.000 

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 70.000 525.000 

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 13.036.000 +70.000 13.106.000 

Autorităţi publice  51.02 2.355.000 30.000 2.385.000 

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 20.000 1.059.000 

Protecţia mediului 74.02 1.238.000 20.000 1.258.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 5.021.000  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 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. 
 
 
                                                                                              Contrasemnează                                                                                                                    
PRIMAR,                                                          Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
Ioan Vasu                                                                                              Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                    ……………………    
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Biroul financiar contabil şi resurse umane 
 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

 

Bugetul de venituri si cheltuieli este previziunea veniturilor si a cheltuielilor. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu pentru anul 2020, s-a intocmit   pe baza situaţiei financiare 
înregistrate  în perioada anterioară precum  si a obiectivelor propuse a se realiza in anul 2020.  
Pe parcursul anului, in timpul executiei bugetare pot aparea modificari in bugetul de venituri si cheltuieli al 
unei institutii publice, aceasta situatie ducand la rectificarea bugetului in masura posibilitatilor existente,  
Avand in vedere art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, potrivit caruia "pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot 
aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite." 
Decizia nr.16587 din 21.08.2020 prin care se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale din 
judetul Mureș, reprezentand  sume  defalcate din TVA, pentru finantarea cheltuielilor  descentralizate la 
nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, partea destinata finantarii drepturilor asistentilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap pentru anul 
bugetar 2020,pentru comuna Râciu se aloca suma de 70.000 lei. 
Fata de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2020 conform tabelului anexat. 
 
VENITURI TOTALE  13.106.000 lei din care: -  sectiunea functionare 5.364.000 lei                                                                   
- sectiunea dezvoltare   7.742.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE  13.106.000 lei din care:   -  sectiunea functionare 5.364.000 lei                                                                        
-  sectiunea dezvoltare  7.742.000 lei 
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 0 lei din care:         -  sectiunea functionare 0  lei 
                                                                                     -  sectiunea dezvoltare  0 lei 
  
  

Consilier superior-Rîcean Maria 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   03.08.2020 

 
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.07.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 69  din 
18.08.2020  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:  
Hotărârea nr. 31/2012 privind înfiinţarea SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL;  

HOTĂRÂREA nr. 17 din  9 APRILIE  2020 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  
SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, pentru anul 2020, 
Hotărârea nr.3 /03.08.2020  adoptată de AGA a SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL prin 
care solicită aprobarea  rectificării BVC; 
Expunerea de motive cu nr. 5040  din  21.08.2020 a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea 
bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2020, al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 
Legii  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 
Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
Legii nr.273/din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 
ORDINULUI nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr.6/2020; 
În temeiul prevederilor 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al SC SERVICII 
EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL, conform anexei care constituie parte integrantă a prezentei  
hotărâri.  
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL, prin 
administrator Morariu Leontina.  
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                     Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                            ………………………. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL 
 

 
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020  reprezintă pentru SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât si a fondurilor 
necesare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanţarea activităţii de exploatare, 
lichidităţilor necesare pentru plata obligaţiilor faţă de salariaţi, furnizori, bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale si protecţiei sociale, acţionari si alţi terţi). 
Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza în anul 
financiar 2020 comparativ cu datele preliminate pentru anul 2019. Bugetul de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2020 s-a întocmit, având în vedere realizările economico-financiare din anul 2019, 
necesitatea adaptării pentru a asigura echilibrul financiar intern, desfășurarea activităţii economice în 
condiţii de eficienţă  si programul fizic de prestaţii estimat pentru anul 2020. 
Ca urmare a celor prezentate administratorul societatii Morariu Leontina solicita aprobarea rectificarii 
bugetului aferent anului 2020. 
Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 asigură echilibrul financiar intern, 
desfășurarea activităţii economice în condiţii de eficienţă si îndeplineste următoarele funcţii: 
1.Funcţia de previziune 
2.Funcţia de control a execuţiei financiare 
3.Funcţia de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societăţi 
Fundamentarea veniturilor totale  
La stabilirea cifrei de afaceri aferenta anului 2020 s-a avut in vedere totalul cheltuielilor necesare 
pentru desfășurarea activităţii economice în condiţii de eficienţă luand in considerare si inceperea 
activitatii de salubrizare conform noului cod CAEN modificat in luna iulie 2020. 
Mentionam faptul ca prognozarea cuantumului veniturilor totale ale anului 2020 este la nivelul 
veniturilor totale realizate la sfarsitul trimestrului II al anului 2020 
În concluzie, veniturile totale necesare a se realiza in anul 2020 vor creste la 245,54 mii lei. 
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Cheltuielile totale au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul cheltuielilor efectuate in trim. II al 
anului 2020, tinand cont de modificarile fiscale, majorarile salariale si lucrarile de investitii intervenite 
in cursul anului 2020. 
 
Prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 s-au prevazut urmatoarele: 
1. Venituri :                                                  245,54  mii lei 
din care : - din activitatea curenta :         245,54  mii lei 
                 - alte venituri din exploatare : 0 mii lei 
 
2. Cheltuieli :                                               237,21 mii lei 
din care: 
      -  Cheltuieli salariale                             224,62  mii lei:  
     -  Cheltuieli cu bunuri și servicii             12,59 mii lei 
                              
3. Rezultatul net al exercitiului –profit : 8.33  mii lei 
4. Numarul mediu de salariati pentru anul 2020 a fost apreciat la 6. 
 

 

 

 
                                                     

Consilier superior, 
Rîcean Maria 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  24   iulie 2020 

 
privind solicitarea de includere în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, 
Subprogramul „Drumuri de interes local și drumuri de interes județean“ a  obiectivului de investitii 
«Modernizare străzi și drumuri comunale  în comuna Râciu, jud. Mureș, lotul 1 și lotul 2» 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.08.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.  69  din  
18.08.2020, 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 a Primarului comunei Râciu, nr. 5042 din data de 21.08.2020 privind solicitarea 
de includere în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul 
„Drumuri de interes local și drumuri de interes județean“ a  obiectivului de investitii «Modernizare 
străzi și drumuri comunale  în comuna Râciu, jud. Mureș, lotul 1 și lotul 2». 
Prevederile Normelor de aplicare a art.1-10 din Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările 
ulterioare aprobate prin Ordinul comun MFP-CNSP nr.2023/173/2019;   
Dispozitiile art.44 si art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;   
Prevederile art.129 alin.4 lit.b) si d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
Prevederile art. 3 și art. 4 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutului-cadru al 
documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, 
Prevederile art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr 1851/2013 (*republicat*) privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările 
ulterioare, 
Prevederile Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.”d” , art.139 alin.(1) , art. 140, alin.(1) , 
precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă 
următoarea,  



 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1.Se aprobă  solicitarea de includere în Programul Național de Construcții de Interes Public sau 
Social, Subprogramul „Drumuri de interes local și drumuri de interes județean“ a  obiectivului de 
investitii «Modernizare străzi și drumuri comunale  în comuna Râciu, jud. Mureș, lotul 1 și lotul 2». 
Art.2. Cheltuielile aferente proiectului se vor prevedea în bugetul local pentru perioada de realizare 
a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau 
Social, Subprogramul „Drumuri de interes local și drumuri de interes județean“ potrivit legii. 
Art.3. Primarul comunei Râciu , judeţul Mureș , prin compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 
 
                                                                                              Contrasemnează                                                                                                                    
PRIMAR,                                                          Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
Ioan Vasu                                                                                 Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                          ……………………    
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind solicitarea de includere în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, 
Subprogramul „Drumuri de interes local și drumuri de interes județean“ a  obiectivului de investitii 
«Modernizare străzi și drumuri comunale  în comuna Râciu, jud. Mureș, lotul 1 și lotul 2» 

 

Drumurile, fiind de interes local, traficul este redus şi se rezumă la circulaţia vehiculelor cu tracțiune animală și 
autovehiculelor locuitorilor din zonă şi a autovehiculelor ocazionale atunci când starea drumurilor este 
favorabilă. Traficul auto se desfăşoara greoi mai cu seama în anotimpul rece și în perioadele cu precipitații 
abundente. Sub acțiunea traficului și a factorilor climatici, suprafața drumurilor de interes local s-a degradat, 
prezentând defecțiuni grave, ceea ce face ca în timpul primăverii și toamna circulația vehiculelor și a pietonilor 
să fie îngreunată. Datorită inconveniențelor enumerate circulația vehiculelor și a pietonilor se desfășoară 
necorespunzator din punct de vedere al siguranței și confortului, necesitând modernizarea drumurilor de interes 
local. Modernizarea drumurilor de interes local va determina îmbunatațirea circulației, creşterea calității 
serviciilor publice și facilitarea accesului persoanelor şi autovehiculelor. Implementarea proiectului de 
modernizare a drumurilor de interes local va contribui la realizarea unui transport rutier durabil, va conduce la 
o dezvoltare sistematică şi armonioasă a zonei de intervenţie, la creşterea calităţii mediului şi a calităţii vieţii, la 
creşterea atractivităţii/ valorii zonei, la creşterea potenţialului economic al zonei, atragerea atenţiei potenţialilor 
investitori şi apariţia unor noi locuri de muncă. În ce priveşte modul de relaţionare cu Planul Local de Acţiune 
pentru Mediu, implementarea proiectului de modernizare a străzilor și  drumurilor de interes local, va realiza: 
Minimizarea efectelor negative ale transportului asupra mediului (reducerea noxelor, a poluării sonore şi a 
poluării prin vibraţii), prin realizarea unei îmbrăcăminţi rutiere moderne, rezistente la acţiunea traficului actual 
şi de perspectivă; De pe suprafaţa parti carosabile noi create, apele meteorice se vor evacua prin sistemul de 
rigole/şanţuri proiectate. 
Din punctul de vedere al regimului juridic al terenurilor pe care se execută lucrările, acestea sunt incluse în 
proprietatea publică a comunei Râciu. Se va avea in vedere (consultativ) standardul de cost pentru obiective de 
investiţii H.G. 363/2010;  
Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de 
investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, 
inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege. 
 
Consilier superior, 
Rîcean Maria, 
 

Nr. de înregistrare:  5043/21.08.2020 

http://www.comunariciu.ro/
mailto:riciu@cjmures.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  24 iulie 2020 
 

privind lista imobilelor situate in extravilan care vor fi inscrise provizoriu in Cartea Funciara a 
comunei Râciu pe proprietar "Comuna Râciu" , conform lucrarilor de inregistrare sistematica  
 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.08.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 69 din      
18.08.2020, 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;  
Având în vedere: 
Expunerea de motive nr.  5044   din  21.08.2020    a primarului comunei Râciu;  
Prevederile art.9 alin (34³) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996,  
Prevederile Ordinului nr. 979 din 5 august 2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare 
a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea 
funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 
Prevederile Ordinului 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si 
inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara; 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; 
Ţinând cont de prevederile art.59^1 din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 
(**republicată**)(*actualizată*)fondului funciar, şi a ORDINULUI nr. 700 din 9 iulie 2014 
(*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(2), lit.a) si lit.c) art 139 alin (1) si art. 196 
alin.(1) lita) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă lista imobilelor situate in extravilan care vor fi inscrise provizoriu in Cartea Funciara 
a comunei Râciu pe proprietar "Comuna Râciu" , conform lucrarilor de inregistrare sistematica  din 
anexa care face parte integrantă din prezenat hotărâre. 
Art.2. Imobilele menţionate la art.1 din  prezenta hotarare nu fac obiectul vreunui litigiu. 



Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Primarul comunei 
Râciu, d-l Ioan Vasu. 
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Râciu in sedinta  ordinara, cu 
respectarea prevederilor OU 57/2019, respectiv cu un număr de voturi ____________ „pentru”, din 
numarul de 13 consilieri in functie. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Râciu; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro.  
 
 
 
 

 
Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                                    Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                                       Dunca Ioan 
                       
 ………………………….....                                                                               ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
 

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ 

COMUNA RÂCIU 
 

    Strada Gheorghe Şincai nr. 58, localitatea Râciu, România, 547485  
    Tel/Fax: +4 (0265) 426.003 / +4 (0265) 426.212, www.comunariciu.ro, email: riciu@cjmures.ro  

 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind lista imobilelor situate in extravilan care vor fi inscrise provizoriu in 
Cartea Funciara a comunei Râciu pe proprietar "Comuna Râciu" , conform lucrarilor de inregistrare 
sistematica 
 
Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces complex, care include în principal 
următoarele: realizarea de campanii de informare și conștientizare publică a cetățenilor, identificarea imobilelor 
și a deținătorilor, realizarea de măsurători cadastrale, colectarea actelor juridice de la deținători, integrarea și 
prelucrarea datelor și întocmirea documentelor cadastrale, afișarea publică a documentelor cadastrale, 
înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori, actualizarea 
documentelor cadastrale și deschiderea cărților funciare, în conformitate cu reglementările în vigoare. 
Finanțarea Programului național se asigură din veniturile proprii ale Agenției Naționale, în condițiile legii. 
Principalii beneficiari ai rezultatelor directe, corespunzătoare acțiunilor din Programul național, sunt 
proprietarii, posesorii ori alți deținători ai imobilelor, identificați potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. f) 
identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor și a altor deținători, precum și preluarea actelor în original 
sau în copie legalizată a acestora din lege”. 
Potrivit Anexei la Ordinul directorului general al ANCPI nr. 70 înscrierea provizorie este acel tip de înscriere în 
cartea funciară care produce efecte sub condiţia şi în măsura justificării ei. 
Înscrierea provizorie se efectuează numai în cazurile expres prevăzute de lege.  
Justificarea înscrierilor provizorii se face, la cerere, cu excepţia cazului în care legea prevede expres altfel, ori 
dacă aceasta este condiţionată de justificarea unei alte înscrieri provizorii, situaţie în care justificarea acestei 
din urmă înscrieri va atrage justificarea din oficiu a celeilalte înscrieri. 
Potrivit art. 2 (1) din Legea 7/1996, Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, pe 
sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp 
- şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc. 
Ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr.35/2016 privind modificarea şi completarea Legii. Nr.7/1996 a 
cadastrului, în urma măsurătorilor şi a efectuării planurilor parcelare, toate imobilele menţionate se vor înscrie 
provizoriu în cartea funciară a comunei. 
Imobilele din anexa sunt amplasate în tarlaua 168  şi au categoria de folosinţă DR și Cc.  În lipsa actelor de 
proprietate sau a hotărârii de guvern de atestare a inventarului imobilelor proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale ce fac obiectul înscrierii, se va dispune înscrierea provizorie în baza hotărârii emisă în 
condiţiile legii de către consiliul judeţean, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliul local. 
               

Secretar general al UAT, Dunca Ioan 
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	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;

