
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
29.06.2020 

 
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.  
 

  
Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 

IOAN VASU                                                    Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                             Dunca Ioan 

http://www.comunariciu.ro/
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 Primar 
                                                                                                           IOAN VASU 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada aprilie-iunie 2020 

Informaţii de bază 

Ţinând cont de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al 
comunei Râciu, aprobat prin H.C.L Nr.7/2016, unde la Cap.II, secţiunea I,         
art.10, este stabilită durata mandatului preşedintelui de şedinţă. Durata 
mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni, perioadă în 
care acesta nu-şi pierde calitatea de consilier. 
În baza prevederilor art. 123, alin.1,  alin.4, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
Având în vedere că mandatul dlui Chertes Ioan se încheie, va rugăm să 
nominalizați un alt consilier. 

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit.a) din OU 57/2019 
privind Codul administrativ, considerăm că se poate promova: 
Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
Local Râciu, pentru perioada iulie-septembrie 2020. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nr. de înregistrare: 4540 din 31.07.2020 
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ROMÂNIA 
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2016-2020 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29.06.2020 

 
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. 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, 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. 
 
 

 
 

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

privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând 
domeniului privat al comunei Râciu 
 
Având la bază documentația cadastrală și referatul de admitere emis de către Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Mureș, imobilul  cu nr. cad. 50187 a fost dezmembrat în două loturi: 
a 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. 
Pentru înscrierea în cartea funciară a operațiunii de modificare a imobilului, prin dezlipire în două 
loturi documentația cadastrală va fi însoțită de act autentic de dezmembrare, conform 
reglementărilor Codului Civil și a Legii nr. 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 
Legea 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare (**republicată**) reglementează 
înscrierea în cartea funciară a operațiunilor de alipire/dezlipire: 
ART. 25 
(1) Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să le 
alipească într-un imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, întocmite în 
condiţiile legii. 
 (2) Actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă autentică.  
Codul civil-Legea 287/2009- reglementează alipirire/dezlipirile la art.879- Modificarea imobilului 
înscris în cartea funciară: 
 (1) Imobilul înscris în cartea funciară se poate modifica prin alipiri, dacă mai multe imobile alăturate 
se unesc într-un singur imobil sau dacă se adaugă o parte dintr-un imobil la un alt imobil ori, după 
caz, se măreşte întinderea acestuia. 
 (2) De asemenea, imobilul înscris în cartea funciară se modifică şi prin dezlipiri, dacă se desparte o 
parte din imobil sau se micşorează întinderea acestuia. 
 (3) Alipirea sau dezlipirea unui imobil grevat cu sarcini nu se poate face decât cu consimţământul 
titularilor acelor sarcini. Refuzul titularilor sarcinilor nu trebuie să fie abuziv, el putând fi cenzurat de 
către instanţa judecătorească. 

Nr. de înregistrare: 4659  din  31.07.2020 
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(5) Operaţiunile de modificare a imobilului înscris în cartea funciară, prin alipiri sau dezlipiri, au 
caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate. 
Codul de procedură civilă-Legea 134/2010 definește înscrisul autentic:art.269-(1) Înscrisul autentic 
este înscrisul întocmit sau, după caz, primit şi autentificat de o autoritate publică, de notarul public 
sau de către o altă persoană învestită de stat cu autoritate publică, în forma şi condiţiile stabilite de 
lege. Autenticitatea înscrisului se referă la stabilirea identităţii părţilor, exprimarea consimţământului 
acestora cu privire la conţinut, semnătura acestora şi data înscrisului. 
(2) Este, de asemenea, autentic orice alt înscris emis de către o autoritate publică şi căruia legea îi 
conferă acest caracter. 
Din punct de vedere juridic această solicitare este justificată de faptul că operațiunea de 
dezmembrare notarială a unor imobile este un act de administrare a unor bunuri proprietate publică 
sau privată a comunei Râciu și în conformitatea cu prevederile OU 57/2019 privind Codul 
administrativ luarea unei decizii de dezmembrare a unui teren este doar de competența consiliului 
local. 
 
 
 
Secretar general, 
Dunca Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 29.06.2020 
 

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 Codul 
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. 
  
 

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

 
Conform prevederilor Legii nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții s-au modificat condițiile privind executarea lucrărilor aferente 
rețelelor tehnico-edilitare , respectiv ”lucrările de branșamente și racorduri la construcțiile deja existente se 
pot executa fără autorizație de construire , doar pe baza unui un acord/autorizație emis/ă de administratorul 
drumului public”.  
Având în vedere implicațiile acestei măsuri legislative precum și necesitatea executării acestor lucrări în 
conformitate cu prevederile legale, este necesar întocmirea unui regulament de eliberare a Acordului și a 
Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietățile aparținând 
domeniului public al comunei Râciu și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, 
parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi. 
Regulamentul are drept scop stabilirea cadrului tehnico-organizatoric necesar derulării în condiţii optime a 
lucrărilor executate, aferent reţelelor tehnico-edilitare si a conditiilor privind aducerea la starea iniţială a 
zonelor afectate(carosabil, strazi, poduri, trotuare, parcări, piste de biciclete, alei pietonale, spatii verzi) 
respectiv:  
- procedura de solicitare, condiţiile şi documentele necesare obţinerii acordului si al avizului de execuţie a 
lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietăți apartinand domeniului public al comunei 
Râciu si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de 
biciclete, trotuarelor/ aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi ;  
- prevederi privind controlul efectuat de reprezentanţii Primăriei comunei Râciu pe perioada execuţiei 
lucrărilor;  
-sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor si condiţiilor/termenelor stabilite prin acordul /avizul 
de executie pentru lucrarile aferente reţelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți apartinand 
domeniului public al comunei Râciu si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, 
parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi ;  
- prevederi privind recepţia lucrărilor privind aducerea terenului afectat la starea iniţială. 
 În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a 
ședinței Consiliului Local al comunei Râciu în vederea adoptării lui.  

 
Secretar general, 
Dunca Ioan 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  29  iunie 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. 
  
 

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

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 
 
Imobilul este compus din teren în suprafață de 2000 mp,  și din împrejmuirea aferentă acestuia.  
Potrivit situației inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al comunei Râciu, 
imobilul, are o valoare totală de  11834,55 lei, conform ultimei reevaluări efectuată în anul 2019 
din care: 
Teren în suprafață de 2000 mp are valoarea de inventar de 23729,84 lei, iar împrejmuirea aferentă 
cu valoarea de inventar de 2033,32 lei conform ultimei reevaluări efectuată în anul 2019. 
Școala Generală din satul Valea Sânmartinului, a funcționat în imobilul, teren și clădire, identificat 
cu nr. 243, în 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, situat în satul Valea Sânmartinului, nr. 23, și nu este 
înscris în Cartea Funciară a comunei Râciu. 
Corpul de clădire cu destinația de școală a fost edificat în perioada 1958 iar la momentul realizării 
construcției nu  a existat un proiect tehnic și Autorizație de construire. 
După cum reiese și din aceste poze, pe terenul aferent școlii este depozitat balastul neecsar 
modernizării DC 142 B. Școala a fost închisă inainte de anul 1990 deoarece numărul de copii s-a 
redus și de atunci nu a mai funcționat ca destinație inițială, deoarece familiile care locuiesc în zonă 
sunt formate din persoane vârstnice. Această clădire cu destinația de școală nu corespunde 
normelor actuale și nu mai poate fi utilizată pentru destinația actuală, propunându-se vânzarea 
acesteia, deoarece consolidarea și reabilitarea ar implica costuri mult mai mari decât edificarea 
unei construcții noi. Construcția prezintă risc ridicat de prăbușire. 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale 
care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin 
Legea nr. 246/2001, la nivelul comunei Râciu  se va solicita efectuarea unui raport de expertiză  și 
va fi organizată o licitație fiind constituită o comisie pentru valorificarea  bunurilor. 
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Imobilul care face obiectul prezentului act normativ nu este grevat de sarcini, nu face obiectul unor 
cereri de revendicare/restituire și nu se află în litigii pe rolul instanțelor judecătorești. Proiectul de 
hotărâre astfel inițiat nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic și de mediu și asupra 
bugetului local. Pentru transparență decizională și acces la informații de interes public, Proiectul 
de hotărâre va fi publicat pe pagina de internet a comunei.                                                                  
Având în vedere prevederile art. 361 alin. (2) din OU 57/2019 privind Codul administrativ, 
„Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat 
al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, 
dacă prin lege nu se dispune altfel“. 
 
 
 

Viceprimar, 
Chertes Ioan 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   16 iulie 2020 

 

privind rectificarea bugetului local pe anul 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 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: 

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. 
 
 
 
 
 
                                                                                              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." 
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  13.036.000 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 
  
  

Consilier superior-Rîcean Maria 
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