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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29  octombrie 2020 

 
privind executarea lucrărilor  de extindere a rețelei de alimentare cu apa  din satele Ulieș și Hagău 

 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …. din        
….11.2020  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: Expunerea de motive a viceprimarului comunei Râciu, nr.     din data de      .11.2020 privind 
executarea lucrărilor  de extindere a conductei de apa  din satele Ulieș și Hagău. 
HOTĂRÂREA nr.2 din 28 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 
Râciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2020.  
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Având în vedere prevederile: 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi 
complectările ulterioare; 
art.46 alin.(1) din O.G. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
complectările ulterioare; 
Art.27 alin.(2), lit.a) din Legea nr. 241/2006 (*republicată*) privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
Art.1, alin.(2), lit.a), lit.b), art.5 alin.(10), art.8 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**) 
serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
Ţinând seama de prevederile: Art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele 
Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice; 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.c) și lit.d) alin.(6), alin.(7) lit.n), art.196, alin.(1), lit a) din    
Ordonanța de urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1.Se aprobă executarea lucrărilor  de extindere a rețelei de alimentare cu apa  din satele Ulieș și 
Hagău după cum urmează: 
a)Tronsonul în lungime de 950 ml conductă PVC Ø 63mm, PN 11 bari, având ca punct de plecare  Școala 
gimnazială,  care va deservi alimentarea cu apă până la familia Kiss Janos satul Ulieș. 
b) Tronsonul în lungime de 85 ml conductă PVC Ø 63mm, PN 11 bari, care va deservi alimentarea cu 
apă de la familia Râtea Avram până la familia Căbuț, satul Ulieș. 
c)Tronsonul în lungime de 250 ml conductă PVC Ø 63mm, PN 11 bari,  care va deservi alimentarea cu 
apă de la familia Râtea Avram până la familia Burian Olivia, satul Ulieș. 
d) Tronsonul în lungime de 1700 ml conductă PVC Ø 63 mm, PN 11 bari, având ca punct de plecare  DC 
142 A, care va deservi alimentarea cu apă de la familia Bota Maria până la familia Graur Vasile nr. 171, 
satul Hagău 
Art.2. Se aprobă achiziţionarea conductei (4600 ml) din bugetul local al comunei Râciu pe anul 2021. 
Art.3 Contravaloarea lucrărilor (săpături, pozarea conductei de serviciu şi a branşamentelor de apă) 
vor fi suportate de către cetăţenii care se vor racorda la reţeaua de apă. 
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 alimentare cu 
apă și realizarea racordurilor, cu condiția refacerii suprafețelor afectate și aducerea la starea inițială. 
Art.6. Cu respectarea  prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează Primarul Comunei Râciu şi Biroul 
financiar contabil și resurse umane. 
Art.7.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, 
Belean Alin-Ciprian                                           Secretar general -Dunca Ioan                                                                                                
                                                          
 ………………………….....                                              ………………………. 
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privind domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii, persoane fizice vor presta 

activităţi în folosul comunităţii. 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …. din        
….11.2020  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: Expunerea de motive a Viceprimarului comunei Râciu înregistrată sub nr. …………………. 
şi Coraportul întocmit de Biroul financiar contabil și resurse umane, înregistrat sub nr. 
……………………;  
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Râciu;  
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al 
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul art. 129 alin.(4), lit.c) 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 stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii, persoane fizice, 
vor executa sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, după cum urmează: a) 
efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în pieţe, parcuri şi zonele de 
agrement; b) întreţinerea curăţeniei şi acţiuni de deszăpezire în parcările publice; c) curăţarea 
spaţiilor verzi de pe aliniamentele stradale aflate în domeniul public al comunei Râciu; d) 
efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire la baza sportivă, e) alte 
lucrări de orice fel în folosul comunităţii pe raza administrativ-teritorială a comunei Râciu. 
Art.2.Prestarea activităţii în folosul comunităţii se va face în cadrul  S.C. Servicii Edilitar 
Gospodărești Râciu SRL și Primăria comunei Râciu.  



Art.3.Evidenţa şi supravegherea contravenienţilor se va face prin grija Viceprimarului comunei 
Râciu, în baza unui program.  
Art.4.Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contravenienţi a activităţilor în folosul 
comunităţii prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.5.Contravaloarea unei ore de muncă în folosul comunităţii se stabileşte după următoarea 
formulă: salariul minim brut pe ţară/numărul de ore pentru un program complet de lucru stabilit 
prin actele normative în vigoare la data transformării amenzii contravenţionale în prestarea unor 
servicii în folosul comunităţii.  
Art.6.Contravaloarea prestaţiilor efectuate de către contravenienţi se virează la bugetul local al 
comunei Râciu.   
Art.7.Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti privind transformarea amenzii, Biroul 
fianciar contabil și resurse unane va opera stingerea obligaţiilor fiscale reprezentând amenzile 
pentru care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii.  
Art.8.Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă orice prevederi contrare.  
Art.9.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul comunei Râciu, 
Biroul financiar contabil și resurse umane şi S.C. Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL.  
Art.10.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, 
Belean Alin-Ciprian                                                  Secretar general-Dunca Ioan                
                                                                                              
 ………………………….....                                            ………………………. 
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privind modificarea statului de functii al unității administrativ-teritoriale comuna Râciu, in sensul 
transformarii gradului unui post vacant din grad profesional superior  în grad profesional asistent, 
in cadrul Compartimentului agricol, cadastru și relații cu publicul, incepand cu data de 01.12.2020 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  27.11.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr....... din 
.....11.2020, 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......../.......11.2020 a primarului comunei Râciu privind modificarea 
statului de functii al unității administrativ-teritoriale comuna Râciu, in sensul transformarii gradului 
unui post vacant din grad profesional superior  în grad profesional asistent, in cadrul 
Compartimentului agricol, cadastru și relații cu publicul, incepand cu data de 01.12.2020. 
Raportul Biroului financiar contabil și resurse umane, înregistrat cu nr.    /2020, privind 
fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre, având ca obiect modificarea statului de functii al 
unității administrativ-teritoriale comuna Râciu, in sensul transformarii gradului unui post vacant din 
grad profesional superior  în grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului agricol, cadastru 
și relații cu publicul, incepand cu data de 01.12.2020. 
Hotărârea Consiliului Local  nr. 11 din 27  februarie  2014 privind aprobarea organigramei si statului 
de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Râciu;  
HOTĂRÂREA Consiliului Local nr.69 din 31 octombrie  2019 privind stabilirea unor măsuri de 
organizare a aparatului de specialitate al primarului comunei Râciu; 
Dispoziţia nr.96 din data de  14.10.2020 privind numirea domnului Făgăraș Vasile-Valentin, în funcția 
publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul compartimentului achiziții publice și 
urbanism, ca urmare a realizării transferului în interesul serviciului de la UAT comuna Șincai. 
Tinând cont de faptul că în statul de funcții instituția noastră are vacantă în cadrul  Compartimentului 
agricol, cadastru și relații cu publicul o funcție publică pe durată nedeterminată, de consilier superior;  
În conformitate cu prvederile art. 129 alineatul (2), litera a) și alineatul (3) litera c) și art.409, alin.(1), 
alin.(3), lit.b) 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 gradului unui post vacant din grad profesional superior  în grad profesional 
asistent, in cadrul Compartimentului agricol, cadastru și relații cu publicul, incepand cu data de 
01.12.2020 
Art.2.Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Râciu, se modifică 
corespunzător conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  
Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Biroul financiar 
contabil și resurse umane.  
Art. 4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
A.N.F.P. București; 
 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. 
 

 

 

 
 

 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 Belean Alin-Ciprian                                                 Secretar general- Dunca Ioan 
                                                                                                      
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
     29 octombrie  2020 

 
 

privind nominalizarea reprezentantului primarului și reprezentanții consiliului local în Consiliul de administraţie al 
Şcolii Profesionale "Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2020-2021 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  27.11.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr....... din .....11.2020, 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: 
Adresa nr.1525/28.09.2020 a Şcolii Profesionale “Gheorghe Şincai“ Râciu, privind numirea reprezentanţilor consiliului 
local şi ai primarului în Consiliul de Administraţie al şcolii; 
Expunerea de motive nr......../.......11.2020 a primarului comunei Râciu privind nominalizarea reprezentantului primarului 
și ai consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii Profesioanle "Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2020-2021; 
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Râciu; 
Ținând cont de: 
Prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  

Prevederile art.96 alin.(2) lit.a) din Legea nr.1/2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale;  

Prevederile art.1 pct.21 din O.U.G. nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetãrii științifice 
și pentru modificarea unor acte normative;  

Prevederile art. 2, art.4 alin.(1) lit.”b^¹ ”, art.5 alin.(1) şi alin.(2), lit.”a”, art.7 alin.(1) art. 15 din ORDINUL nr. 4.619 din 22 
septembrie 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările aduse de Ordinul 4621/23 iulie 2015, 
Prevederile ORDINULUI nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a unităţilor  de învăţământ preuniversitar; 
Ținând cont de prevederile art.129, alin.7, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ 
În baza art 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 nominalizarea reprezentantului primarului și reprezentanții consiliului local în Consiliul de administraţie 
al Şcolii Profesionale "Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2020-2021 
după cum urmează:  

Biro Daniel-Răzvan - reprezentant al primarului                                                              
                                   -reprezentant al consiliului local 
                                   -reprezentant al consiliului local 
Art.2. Atribuţiile  consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sunt cele prevăzute  în 
anexa nr.1. 



Art.3. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L.  Râciu  nr. 55 din data de 27.09.2019. 

Art.4. Primarul comunei Râciu, împreună cu reprezentanţii nominalizaţi şi conducerea unităţii de 
învăţământ preuniversitar de stat, al comunei Râciu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri conform competenţelor. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Şcolii Profesionale"Gheorghe Şincai"Râciu; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean 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. 
 

 

 

 

 

 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 Belean Alin-Ciprian                                                 Secretar general- Dunca Ioan 
                                                                                                      
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29  octombrie 2020 

 
privind nominalizarea  reprezentantului Comunei Râciu în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …. din        ….11.2020  
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 

 
Văzând expunerea de motive nr.________/______2020 a Primarului, precum şi avizul favorabil al  comisiei 
de specialitate, 
Văzând adresa nr. 4254/15.10.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ prin 
care ne solicită ca in temeiul art.14 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, AGA este 
formată din toți reprezentanții desemnați de către părți care vor fi Primarii UAT și Președintele Consiliului 
județean Mureș în exercițiu, sau delegații acestora împuterniciți să-i reprezinte; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5, lit. i),  art. 89 alin. (1)  din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ,  cu 
modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. (1), din statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECOLECT MUREȘ”, 
În temeiul art. 139 alin  (1), art. 157 alin (1), (2) din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.Se împuternicește domnul Belean Alin-Ciprian, în calitate de Primar al Comunei Râciu, să reprezinte 
Comuna Râciu în cadrul Adunării Generale a Asociației ADI ECOLECT MUREȘ. 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Belean Alin-Ciprian. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 ADI „Ecolect Mureș” ; 
 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, 
Belean Alin-Ciprian                                                 Secretar general -Dunca Ioan                                                                                                                                                   
 ………………………….....                                           ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29  octombrie 2020 

 
privind nominalizarea  reprezentantului Comunei Râciu în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …. din        ….11.2020  
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 

 
Văzând expunerea de motive nr.________/______2020 a Primarului, precum şi avizul favorabil al  comisiei 
de specialitate, 
Văzând adresa nr.      /15.10.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ prin care 
ne solicită ca in temeiul art.14  și art.21 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, AGA este 
formată din toți reprezentanții desemnați de către părți care vor fi Primarii UAT și Președintele Consiliului 
județean Mureș în exercițiu, sau delegații acestora împuterniciți să-i reprezinte; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5, lit. i),  art. 89 alin. (1)  din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ,  cu 
modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. (1), din statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECOLECT MUREȘ”, 
În temeiul art. 139 alin  (1), art. 157 alin (1), (2) din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.Se împuternicește domnul Belean Alin-Ciprian, în calitate de Primar al Comunei Râciu, să reprezinte 
Comuna Râciu în cadrul Adunării Generale a Asociației ADI AQUA INVEST MUREȘ. 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Belean Alin-Ciprian. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 ADI „Aqua Invest Mureș” ; 
 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, 
Belean Alin-Ciprian                                                 Secretar general -Dunca Ioan                                                                                                                                                    
 ………………………….....                                           ……………………… 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29  octombrie 2020 

 
privind numirea unei comisiei permanente pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor executate de către 
Societatea cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU”  
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …. din        ….11.2020  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 SC Servicii Ediliar-Gospodărești Râciu SRL nr. 6296/27.10.2020 prin care solicită constituirea unei comisii 
permanente pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor executate ; 
       -Expunerea de motive nr.       din data de    .11.20120 a Primarului comunei Râciu, prin care solicită constituirea unei 
comisii permanente pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor executate de către Societatea cu Răspundere 
Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”; 
 
       -Hotararea  Consiliului Local  Nr. 31 din 5 iunie  2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei societăţi 
comerciale cu răspundere limitată la nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Râciu; 
       -ACTUL CONSTITUTIV  al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU” SRL; 
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Râciu; 
 
       Ţinând cont de Prevederile: 
       - HOTĂRÂRII de GUVERN nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

HOTĂRÂRII nr. 940 din 19 iulie 2006 modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; 
HOTĂRÂRII nr. 1.303 din 24 octombrie 2007 pentru completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994; 
HOTĂRÂRII nr. 343 din 18 mai 2017 modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 
        -Prevederile art.2, art.9, lit. (b,h), art.17 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
În concordanță cu  art.127 alin.(1), art.129, alin.(7), lit.n), alin.(1) lit.b), alin. (2), lit.d) din Ordonanța de urgență  nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
În temeiul prevederilor 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 numirea unei comisii permanente care va verifica calitatea şi recepţia lucrărilor executate de către 
Societatea cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU” în următoarea componenţă: 
               Preşedinte: Curticăpean Răzvan- Condrate -Viceprimar  
               Membri: Zăhan Viorel-Florin-consilier local 
                                Cozoș Petru-consilier local 
                                Sfîriac Ioan-referent superior 
                                 Vătămănescu Stela-consultant     
Art.2. Comisia de recepţie constituită la art.1, examinează calitatea şi recepţia lucrărilor în conformitate cu 
documentaţiile de execuţie  şi instrucţiunile beneficiarului; urmăreşte derularea, stadiilor fizice şi la termene a lucrărilor. 
Art.3. Primarul comunei Răciu răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Societăţii cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI 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, 
Belean Alin-Ciprian                                           Secretar general -Dunca Ioan                                                                                                
                                                          
 ………………………….....                                              ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29  octombrie 2020 

 
privind aprobarea închirierii prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a spațiului 
identificat sub denumirea de „Ghepard” în suprafață construită de 141 mp aflat în domeniul 
privat al comunei Râciu 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …. din        
….11.2020  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: Expunerea de motive a primarului comunei Râciu înregistrată sub nr. …………………. 
privind aprobarea închirierii prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a spațiului identificat 
sub denumirea de „Ghepard” în suprafață construită de 141 mp aflat în domeniul privat al comunei 
Râciu; 
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Având in vedere prevederile legale cuprinse în :  
Art. 861 alin (3) și art. 867-870 din noul Cod civil; 
Legii nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării; 
Art.87 alin.(5), art.108,129 alin. (2) lit.c) alin. (6) lit.a) art.139 alin.(1), alin. (3) lit.g),  art. 173 alin. 
(1) lit. f),  art.243 alin.(1) lit.a), art.333 alin.(1), alin.(5), art.339 alin.(1), art.362 alin.(1), alin.(3) 
coroborat cu art. 334 alin. (2) și art. 312 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 
În conformitate cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, , adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 



Art.1.  Se propune spre aprobare închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a 
spațiului identificat sub denumirea de „Ghepard” în suprafață construită de 141 mp aflat în 
domeniul privat al comunei Râciu. 
Art.2. Se aprobă Documentația de atribuire necesară închirierii prin licitație publică a spațiului 
situat în comuna Râciu, str. Gheorghe Șincai nr. 70, aparținând domeniului privat al comunei Râciu, 
aflat în administrarea Consiliului Local Râciu, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.3. Se împuternicește Primarul comunei Râciu să ducă la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios 
administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, 
modificată și completată. 
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, 
Belean Alin-Ciprian                                                  Secretar general-Dunca Ioan                
                                                                                              
 ………………………….....                                            ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29  octombrie 2020 

 

privind stabilirea taxei pentru inchirierea unor servicii cu mijloacele de transport şi utilajele din 

dotarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală pentru administrarea domeniului public şi 

privat al comunei Râciu 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …. din        
….11.2020  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: Expunerea de motive a viceprimarului comunei Râciu, nr.     din data de      .11.2020 
privind stabilirea taxei pentru închirierea utilajelor primăriei. 
Raportul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism. 

HOTĂRÂREA NR. 65 din 22 octombrie 2014 privind înfiinţarea Serviciului Public de Gospodărire 

Comunală pentru administrarea domeniului public  si privat  la nivelul comunei Rîciu.  
Având in vedere prevederile legale cuprinse în :  
Art.484 din Legea nr.227/2015 – Codul Fiscal, republicat, cu modificările si completările ulterioare;  
Legea concurentei nr. 21/1996, republicata cu modificările si completările ulterioare;  
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;  
Art. 43 din Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Art. 28, lit. „j”, art. 39 alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
Legea nr. 10 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea  şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
şi privat de interes local; 
Art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „j” și lit. „n” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  



În temeiul art. 139, alin. (1),  art.196, alin.(1), lit a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă stabilirea taxei pentru inchirierea unor servicii cu mijloacele de transport şi 
utilajele din dotarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală pentru administrarea domeniului 
public şi privat al comunei Râciu, astfel: 
-Tractor + remorca rutiera - ………. lei/ora;  
-Tractor + vidanjă - ………… lei/ora: 
-Masină de desfundat canale………..lei/oră; 
-Incărcător frontal………..lei/oră 
Art.2. Tarifele indicate la art.1 se indexează anual in funcţie de indicele preturilor de consum.  
Art.3. Hotararea intra in vigoare incepand cu data de  decembrie 2020.  
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire se insarcineaza : viceprimarul comunei Râciu 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; 
 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 

 
     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29  octombrie 2020 

 
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Râciu pentru perioada 2021-2027 
 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …. din        
….11.2020  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: Expunerea de motive a primarului comunei Râciu, nr.     din data de      .11.2020 privind 
aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Râciu pentru perioada 2021-2027; 
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Având în vedere prevederile: 
Art. 27^¹ din Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 
și completările ulterioare; 
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
Art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4), lit.e) din     Ordonanța de urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ; 
În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit a) din  Ordonanța de urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se aprobă Strategia de Dezvoltare a comunei Râciu pentru perioada 2021-2027, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și compartimentele de 
resort  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 

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; 
 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, 
Belean Alin-Ciprian                                           Secretar general -Dunca Ioan                                                                                                
                                                          
 ………………………….....                                              ………………………. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  27 octombrie 2020 

 

privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor 
meteorologice specifice  sezonului rece 2020-2021. 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 222 din      
19.11.2020, conform art.133 alin. (1), 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: 
Adresa ISU Mureș nr. 530/03.11.2020, cu privire la iniţierea măsurilor specifice sezonului rece la 
nivelul unităţii administrativ-teritoriale; 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu, înregistrată sub nr. 6677 din  16.11.2020 prin care 
se propune aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2020-2021, precum şi 
constituirea comitetului de iarnă; 
În conformitate cu:  
ORDINUL nr. 289 din 17 iunie 2013 (*actualizat*) pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ 
privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013; 
Prevederile art.24 lit.b) din OUG nr.21/2004 (*actualizată*) privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; 
În temeiul art. 129, alin. 2), lit. c), alin.(7), lit. h) și 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 Planul  de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor meteorologice 
specifice  sezonului rece 2020-2021, prevăzut în anexele 1, 2, 3,  care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2.Lucrările prevăzute în Planul de măsuri menţionat se vor executa de către SC Servicii Edilitar-
Gospodăreşti Râciu SRL, societate la care Consiliul Local Râciu este acţionar unic. 
Art.3. Se constituie comitetul de iarnă în următoarea componenţă: 
1.Belean Alin Ciprian-Primar 
2.Curticăpean Răzvan-Condrate-Viceprimar 



3.Dunca Ioan-Secretar general 
4.Vincovici Aurelian-Consilier local 
5.Bacali Radu-Director, Școala Profesională Gh.Şincai 
6.Ruța Cătălin-Florin-mecanic utilaje 
7.Morariu Leontina-Administrator  
8.Bojan Claudiu-Agent de pază 
9.Vasu Raul-Florin-Consilier local 
10.Ruța Dorel-Cond. auto 
11.Gârbu Gheorghe-Mecanic agricol 
Art.4 Se alocă  din bugetul local suma de 25.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru procurarea de 
materiale antiderapante şi combustibili. 
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 80  din  29 noiembrie 2019. 
Art.6.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul comunei 
Râciu –Belean Alin-Ciprian. 
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii  de Urgenţă „Horea“ al Judeţului 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. 
 
 
 
 
 
 
Primar,                                                                              Avizat pentru legalitate 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              Secretar general -Dunca Ioan                
                                                                                                      
 ………………………….....                                                         ……………………… 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29  octombrie 2020 

 
pentru aprobarea programului de masuri privind gospodarirea și înfrumusețarea comunei Râciu  

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …. din        

….11.2020  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: 

Expunerea de motive nr.       din data de    .11.20120 a Primarului comunei Râciu, pentru aprobarea 
programului de masuri privind gospodarirea și înfrumusețarea a comunei Râciu. 
Avand in vedere prevederile:  
Art.4, art.8, art.18 alin.(1) si art.24 din O.G. nr.21/30.01.2002, privind gospodarirea localitatilor 
urbane si rurale, (*actualizată*)  aprobata prin Legea nr.515/2002;  
Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;  
O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;  
OU nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (**republicată**) aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.i), n) din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul  art.139 alin.(3) lit.i) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1. Se aproba Programul de masuri privind gospodarirea și înfrumusețarea comunei Râciu, 
potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  



Art.2 Asigurarea şi păstrarea curăţeniei, ordinii pe teritoriul lcomunei, buna gospodărire şi 
respectarea normelor de igienă, precum şi protecţia mediului constituie o obligaţie fundamentală 
a instituţiilor publice, agenţiilor economici, altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor.  
Art.3 Instituţiile publice, agenţii economici şi celelalte peroane juridice au obligaţia să efectueze 
lucrări de întreţinere şi curăţire a clădirilor aflate în proprietatea sau folosinţa lor, a anexelor 
acestora, a incintelor, precum şi a împrejmuirilor.Cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea 
locuinţelor aflate în proprietatea sau folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, a curțiilor, 
împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe drumuri, parcuri şi în toate locurile publice.  
Art.4.Viceprimarul comunei Râciu, va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari.  
Art.5.Se împuternicesc viceprimarul  și șeful SVSU ca  persoane abilitate să constate contravențiile 
și să  aplice sancțiunile, pe raza de competență a comunei Râciu. 
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 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. 
 Locuitorilor prin afisare la sediul primariei si  in locuri publice din satele componente iar extrase 

din acestea vor fi inaintate tutror conducerilor de institutii si agenti economici ce desfasoara 
activitati pe raza comunei Râciu. 
 
 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           Contrasemnează                                                                                                                     
Cozoș Petru                                                                                    Secretar general-Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                          ……………………….                                                         

……………………       
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29  octombrie 2020 

 
 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a spațiilor 
identificate sub denumirea de „Bufet Piață” și "Sală pentru evenimente" în suprafață construită 
de 606 mp, situate în incinta Pieței săptămânale, aflate în domeniul privat al comunei Râciu, 
precum și întocmirea documentației de evaluare a acestor spații 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …. din        
….11.2020  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: Expunerea de motive a primarului comunei Râciu înregistrată sub nr. …………………. 
privind aprobarea închirierii prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a spațiilor 
identificate sub denumirea de „Bufet Piață” și "Sală pentru evenimente" în suprafață construită de 
606 mp, situate în incinta Pieței săptămânale, aflate în domeniul privat al comunei Râciu, precum 
și întocmirea documentației de evaluare a acestor spații. 

Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Având in vedere prevederile legale cuprinse în :  
Art. 861 alin (3) și art. 867-870 din noul Cod civil; 
Legii nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării; 
Art.87 alin.(5), art.108,129 alin. (2) lit.c) alin. (6) lit.a) art.139 alin.(1), alin. (3) lit.g),  art. 173 alin. 
(1) lit. f),  art.243 alin.(1) lit.a), art.333 alin.(1), alin.(5), art.339 alin.(1), art.362 alin.(1), alin.(3) 
coroborat cu art. 334 alin. (2) și art. 312 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 
În conformitate cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, , adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 



Art.1.  Se propune spre aprobare închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a 
spațiilor identificate sub denumirea de „Bufet Piață” și "Sală pentru evenimente" în suprafață 
construită de 606 mp, situate în incinta Pieței săptămânale, aflate în domeniul privat al comunei 
Râciu, precum și întocmirea documentației de evaluare a acestor spații. 
Art.2. Se propune spre aprobare întocmirea documentației de evaluare de către un evaluator 
autorizat  în vederea stabilirii taxei minime de închiriere a bunurilor  imobile menționate. 
Art.3. Se împuternicește Primarul comunei Râciu să ducă la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios 
administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, 
modificată și completată. 
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, 
Belean Alin-Ciprian                                                  Secretar general-Dunca Ioan                
                                                                                              
 ………………………….....                                            ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   27 octombrie 2020 

 
privind aprobarea raportării contabile semestriale la SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL  

 
 

privind aprobarea raportarii contabile semestriale și a raportarii indicatorilor economico-
financiari conform OMFP 2873/2016, la SC „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU” 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …. din        
….11.2020  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;  
Expunerea de motive cu nr.       din    .11.2020 a primarului Belean Alin-Ciprian cu privire la  aprobarea 
raportarii contabile semestriale și a raportarii indicatorilor economico-financiari conform OMFP 
2873/2016, la SC „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU; 
HOTĂRÂREA nr. 17  din   09.04.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC 
SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, pentru anul 2020.  
Adresa SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL prin care solicită aprobarea raportarii contabile 
semestriale și a raportarii indicatorilor economico-financiari conform OMFP 2873/2016, la SC 
„SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU”. 
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. 10/2019 al Ministrului Finanţelor publice privind principalele aspecte legate de 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale 
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru 
reglementarea unor aspecte contabile; 



ORDINULUI nr. 2.873 din 16 decembrie 2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor 
indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori 
majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale; 
ORDINULUI nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 
ORDINULUI nr. 2.206 din 24 iulie 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 
iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile; 
Ordinul nr.2493/2019 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2019 a 
operatorilor economici precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile; - art. 
10, art. 12, lit." c" din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari 
unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile și 
completarile ulterioare; 
În baza dispozitiilor art. 129 alin. art. 129, alin. (2), lit. ,,d", alin.(7), lit. ,,n", art.139, alin.(1) i art. 196, 
alin.(1), lit."a" din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: Consiliul 
local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE : 
 
Art.1. Se aproba raportarea contabila semestrială  la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU 
SRL, societate aflata sub autoritatea Consiliului localRâciu, conform anexei, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
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 Râciu, 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, 
 Belean Alin-Ciprian                                                           Secretar general- Dunca Ioan 
                                                                                                      
 ………………………….....                                                      ……………………….                         
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2027 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29 octombrie  2020 

 
 

privind organizarea festivității „Pomul de Crăciun 2020“ și alocarea sumelor necesare finanțării 
acestui eveniment 
 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ….. din      
…...11.2020, conform art.133 alin. (1), 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 nr.6731/17.11.2020 a Şcolii Profesionale "Gheorghe Şincai Râciu"  prin care solicită 
asigurarea pachetelor cadou pentru preşcolarii şi elevii de pe raza comunei Râciu; 
Expunerea de motive a Primarului  comunei Râciu nr. ....... din ......11.2020, prin care se propune  
alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2020“ pentru copiii din învăţământul 
preşcolar şi şcolar de la școlile din comuna Râciu. 
HOTĂRÂREA nr.2 din 28 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
comunei Râciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2020.  
Avînd în vedere rapoartele de avizare ale: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
-Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ şi familie, muncă şi protectie socială, 
protecţie copii, 
În baza prevederilor: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(7), lit.a) art 139 alin (1), si art. 196 alin.(1) 
lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  

 
 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1. (1) Se aprobă organizarea festivității „Pomul de Crăciun 2020“ și alocarea sumelor necesare 
finanțării acestui eveniment. 
(2) Se alocă suma de 15.000 lei (inclusiv TVA) din bugetul local pe anul 2020, de la capitolul 
“învăţământ”. 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – domnul 
Belean Alin-Ciprian şi biroul financiar contabil şi resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
  Şcolii Profesionale "Gheorghe Şincai 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 

 

 
 

 
 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate, 
Belean Alin-Ciprian                                                  Secretar general -Dunca Ioan                                                                                                                                                  
 ………………………….....                                              ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
     29 octombrie  2020 

 

 
privind cuantumul indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local al comunei Râciu care 
participă la ședințele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  27.11.2019, urmare a dispoziţiei de convocare nr....... din 
.....11.2020, 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 nr......../.......11.2020 a primarului comunei Râciu privind stabilirea indemnizatiei 
lunare a consilierilor locali. 
Raportul compatimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub 
nr………………..; 
HOTĂRÂREA nr.2 din 28 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
comunei Râciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2020.  
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Ținând cont de prevederile: 
Art.40 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
Art.162 alin.(3) din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)Codul muncii*); 
Art.212 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
În conformitate cu art. 138 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,  adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1.Se stabilește cuantumul indemnizatiei de sedinta pentru membrii consiliului local care participa 
la numarul maxim de sedinte ale consiliului in cuantum de ……………… din indemnizatia lunara a 
primarului. 
 



Art.2. Primarul comunei Râciu şi biroul financiar contabil și resurse umane asigură aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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; 
 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, 
Belean Alin-Ciprian                                                  Secretar general-Dunca Ioan                
                                                                                              
 ………………………….....                                            ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  23  noiembrie 2020 

 
privind nominalizarea  reprezentantului Comunei Râciu în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară "CÂMPIA TRANSILVANĂ" 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 222 din        
19.11.2020  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 

 
Văzând expunerea de motive nr.6689/23.11.2020 a Primarului, precum şi avizul favorabil al  comisiei 
de specialitate, 
Văzând adresa nr.26/23.11.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "CÂMPIA 
TRANSILVANĂ" prin care ne solicită ca in temeiul art.VIII  din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară, AGA este formată din toți reprezentanții desemnați de către părți care vor fi 
Primarii UAT în exercițiu, sau delegații acestora împuterniciți să-i reprezinte; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5, lit. i),  art. 89 alin. (1)  din OUG nr. 57/2009 privind Codul 
administrativ,  cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. VIII, din 
statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "CÂMPIA TRANSILVANĂ"”, 
În temeiul art. 139 alin  (1), art. 157 alin (1), (2) din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.Se împuternicește domnul Belean Alin-Ciprian, în calitate de Primar al Comunei Râciu, să 
reprezinte Comuna Râciu în cadrul Adunării Generale a Asociației "CÂMPIA TRANSILVANĂ". 
Art.2.Se aprobă completarea art.II din Statutul ADI cu adăugarea și desfășurarea  activității de audit 
intern. 
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Belean Alin-Ciprian. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2007/hot095_2007.htm#exp#exp


 ADI "CÂMPIA TRANSILVANĂ"; 
 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, 
Belean Alin-Ciprian                                                 Secretar general -Dunca Ioan                                                                                             
                                                          
 ………………………….....                                           ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  23  noiembrie 2020 

 
privind nominalizarea  reprezentantului Comunei Râciu în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară " TRANSILVANIA GHEORGHE ȘINCAI" 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.11.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 222 din        
1911.2020  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 

 
Văzând expunerea de motive nr.6691 /23.11.2020 a Primarului, precum şi avizul favorabil al  comisiei 
de specialitate, 
Văzând convocatorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "TRANSILVANIA GHEORGHE ȘINCAI" 
prin care se convocă in temeiul Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, AGA care este 
formată din toți reprezentanții desemnați de către părți care vor fi Primarii UAT în exercițiu, sau 
delegații acestora împuterniciți să-i reprezinte; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5, lit. i),  art. 89 alin. (1)  din OUG nr. 57/2009 privind Codul 
administrativ,  cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și statutul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară "TRANSILVANIA GHEORGHE ȘINCAI" 
În temeiul art. 139 alin  (1), art. 157 alin (1), (2) din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.Se împuternicește domnul Belean Alin-Ciprian, în calitate de Primar al Comunei Râciu, să 
reprezinte Comuna Râciu în cadrul Adunării Generale a Asociației "TRANSILVANIA GHEORGHE 
ȘINCAI". 
Art.2.Se aprobă completarea art.II din Statutul ADI cu adăugarea și desfășurarea  activității de audit 
intern. 
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Belean Alin-Ciprian. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2007/hot095_2007.htm#exp#exp


 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 ADI "TRANSILVANIA GHEORGHE ȘINCAI"; 
 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, 
Belean Alin-Ciprian                                                 Secretar general -Dunca Ioan                                                                                             
                                                          
 ………………………….....                                           ………………………. 
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