
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  16 noiembrie 2020 

 
 

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

 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 232 din        
10.12.2020  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând: 
Inițiativa dlui consilier local Zăhan Viorel-Florin privind amplasarea unor indicatoare rutiere și  
limitatoare de viteză pe străzile cu potential ridicat de circulație rutieră și pietonală din comuna Râciu 
Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu, înregistrată sub nr. …….. din  ….12.2020 privind 
amplasarea unor indicatoare rutiere și  limitatoare de viteză pe străzile cu potential ridicat de 
circulație rutieră și pietonală din comuna Râciu 
În conformitate cu prevederile:  
Art.8, art.22 și art.33 din ORDONANŢĂ nr. 43 din 28 august 1997 (**republicată**)privind regimul 
drumurilor; 
Art.29 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) privind 
circulaţia pe drumurile publice**); 
HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.21/30.01.2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, 
(*actualizată*)  aprobata prin Legea nr.515/2002;  
ORDONANŢA nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia 
publică*). 



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

HOTĂRÂRE: 
 

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

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

 

Strada  AVRAM  IANCU 

Strada  BISERCII 

Strada  BUSUIOCULUI 

Strada  CIREŞULUI 

Strada  CÂMPULUI 

Strada  CLOŞCA 

Strada  CRIŞAN  

Strada  DÂLMEI  

Strada  HOREA 

Strada  IULIU  MANIU  

Strada  LILIACULUI 

Strada  LIVEZII 

Strada  LIVIU  REBREANU 

Strada  MĂNĂSTIRII 

Strada  MIERLEI 

Strada  MIORIŢEI 

Strada  MIHAI VITEAZU 

Strada  PĂCII 

Strada  PĂŞUNII 

Strada  SCURTĂ 

Strada  TĂULUI 

Strada  TINERETULUI 

Strada  VASILE CONŢIU 

Strada  VERII 

 

Drum comunal 143 NIMA RÂCIULUI 

Drum comunal 143/A 

Drum comunal 155 

Drum comunal  141 COASTA MARE-PUSTA  

Drum comunal  142 ULIEŞ 



Drum comunal  142/A 

Drum comunal  142/B 

Drum comunal  142/C 

Drum comunal  142/D 

Drum comunal  142/E 

Drum comunal  142/F 

Drum comunal  142/G 

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

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

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti SRL Râciu; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu, şi se aduce la cunostinţă  publică prin publicarea pe  pagina de internet   

www.comunariciu.ro. 
 

 

 
Primar,                                                                              Avizat pentru legalitate 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              Secretar general -Dunca Ioan                
                                                                                                      
 ………………………….....                                                         ……………………… 
 
 

 

Inițiator proiect, 

Consilier local- Zăhan Viorel-Florin 
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 
   ………………………. 

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

Informaţii de bază 

Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, 
iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza 
administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri 
judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de artă, 
amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor 
locale respective. 
Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia rutieră au 
obligaţia de a reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi 
a vehiculelor. Parcarea în localităţi se asigură de către administraţia publică 
locală în locuri special amenajate, în afară benzilor de circulaţie şi a 
trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poliţia rutieră. 
Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, 
conform competentelor ce îi revin, cu avizul poliţiei rutiere, este obligat să 
instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe 
drumurile publice, conform standardelor în vigoare, şi să le menţină în stare 
corespunzătoare. 
Circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară în conformitate cu regulile de 
circulaţie şi cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere realizate prin 
mijloacele de semnalizare, semnalele şi indicaţiile poliţistului rutier care 
dirijează circulaţia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, 
de semnalizare temporară şi semnalele conducătorilor de vehicule. 
De aceea solicităm amplasarea unor indicatoare rutiere și  limitatoare de 
viteză pe străzile cu potential ridicat de circulație rutieră și pietonală din 
comuna Râciu, prin stabilirea următoarele măsuri administrative de 
circulație  
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a) Montarea unor indicatoare rutiere de avertizare pentru traficul rutier în 
zonele în care se vor monta limitatoare de viteză. 

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

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind amplasarea unor indicatoare rutiere și  limitatoare de 
viteză pe străzile și Drumurile comunale  cu potential ridicat de circulație 
rutieră și pietonală din comuna Râciu. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 

 
   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   16  noiembrie 2020 

 

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

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

două străzi 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 232 din        
10.12.2020  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând: 
Inițiativa dlui consilier local Zăhan Viorel-Florin privind amenajarea trotuarului care face legătura 
între străzile Scurtă și Vasile Conțiu și construirea  unei punți pietonale peste pârâul Mănăstire, 
care desparte cele două străzi. 
Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu, înregistrată sub nr. …….. din  ….12.2020 privind 
amenajarea trotuarului care face legătura între străzile Scurtă și Vasile Conțiu și construirea  unei 
punți pietonale peste pârâul Mănăstire, care desparte cele două străzi 
Ţinând cont de prevederile: 
Art. 14, alin. (4), art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
Art.1 alin. (2), art.3 alin.(1), alin.(2), alin.(3), art.4 alin.(1-3), anexa 1 și anexa 2 din HOTĂRÂREA 
nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
În temeiul prevederilor art.133, art.134 coroborate cu art.196, alin.(1), lit a) din  din   Ordonanța 

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

HOTĂRÂRE: 

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



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

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti SRL Râciu; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu, şi se aduce la cunostinţă  publică prin publicarea pe  pagina de 

internet   www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

 

 
Primar,                                                                              Avizat pentru legalitate 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              Secretar general -Dunca Ioan                
                                                                                                      
 ………………………….....                                                         ……………………… 
 
 

 

 

Inițiator proiect, 

Consilier local- Zăhan Viorel-Florin 
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 
   ………………………. 

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

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

 

Informaţii de bază 

Pentru a realiza o continuitate a trotuarului pe strada Scurtă care face 
legătura cu strada Mănăstirii, se propune amenajarea acestuia, respectiv 
pe lungimea de 50 ml cu dale din beton. 
Necesitatea și oportunitatea realizării investiției a fost justificată în cadrul 
unui studiu realizat de către SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL prin 
următoarele: 
-asigurarea îmbunătățirii conexiunii cu rețeaua de străzi din localitatea 
Râciu; 
-îmbunătățirea capacității portante și a siguranței circulației; 
-se va asigura un trafic rutier în condiții crescute de siguranță și confort; 
-se vor asigura condiții sporite pentru scurgerea apelor pluviale; 
-ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor; 
Realizarea acestuia din dale de beton se recomandă deoarece necesită 
cheltuieli mici cu achiziționarea acestora, eventual se pot refolosi dale de 
beton recuperate de pe alte trotuare și se va putea da în circulația 
pietonală imediat după terminarea lucrărilor. 
Finanțarea obiectivului de investiții se va putea face din bugetul local. 
Puntea pietonală peste pârâul Mănăstire care face legătura între str. 
Dâlmei, strada Scurtă și strada Vasile Conțiu a fost distrusă în urma 
inundațiilor din vara acestui an, motiv pentru care locuitorii din această 
zonă sunt nevoiți să ocolească foarte mult pentru a ajunge  în centru 
localității și mai ales la biserică sau școală.  Suprastructura punții a fost din 
metal și era destinată traficului pietonal.  
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De aceea este nevoie de refacerea acesteia. Lucrările de consolidare și 
refacere a punții se vor realiza în regie proprie prin SC Servicii Edilitar-
Gospodărești Râciu SRL, situație care va duce în final la creșterea gradului 
de satisfacție al locuitorilor comunei Râciu. Îmbunătățirea și modernizarea 
înfrastructurii de străzi constituie o prioritate a administrației publice 
locale. Tot cu această ocazie se va realiza și un marcaj pietonal pe strada 
Vasile Conțiu. 

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind amenajarea trotuarului care face legătura 

între străzile Scurtă și Vasile Conțiu și executarea lucrărilor de refacere a 

punții pietonale peste pârâul Mănăstire, care desparte cele două străzi. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 

 
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   16  noiembrie 2020 

 

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

Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 232 din        
10.12.2020  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Avand in vedere: Expunerea de motive a initiatorului, inregistrat sub nr.        din    .12.2020, 
privind extinderea iluminatului public în satul Pârâu Crucii, comuna Râciu, județul Mureș.  
Raportul de specialitate intocmit de viceprimarul comunei, inregistrat sub nr. …… din …..12.2020  
Avizul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism; 
Studiu de coexistență rețea de iluminat public în zona Pârâu Crucii, întocmit de SC UNI-YTECH 
ELECTRO MONTAJ SRL Breaza. 
In baza prevederilor:  

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

Codul administrativ, adoptă următoarea,  

HOTĂRÂRE: 

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



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

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu, pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 

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

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind extinderea iluminatului public în satul Pârâu Crucii, comuna Râciu, județul Mureș  
 

Informaţii de bază 

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor de utilitati 
publice si are drept scop asigurarea iluminatului public la nivelul comunei 
Râciu sub conducerea , coordonarea si responsabilitatea autoritatii 
administratiei publice locale. 
Strategia de dezvoltarea a serviciului de iluminat public are in vedere si 
extinderea infrastructurii aferente sistemului de iluminat public in 
conformitate cu art.9,alin.(3),lit.f din Legea nr.230/2006 “Legea serviciului 
de iluminat public” cu privire la promovarea investiţiilor, în scopul 
modernizării şi extinderii sistemelor de iluminat public. 
In conformitate cu art.12 din Legea Nr 13/2007“Legea energiei 
electrice” cu privire la electrificarea localităţilor,: “(1) Electrificarea 
localităţilor se realizează cu fonduri din bugetele locale, din bugetul de stat 
sau din alte fonduri legal constituite. (2) Autorităţile administraţiei publice 
locale şi ministerele implicate răspund de implementarea proiectelor şi a 
programelor de electrificare şi extindere a acestora”. 
Ca urmare a numeroaselor sesizari si inscriere in audiente privind lipsa 
iluminatului public si a retelei de consum general in satul Pârâu Crucii, din 
partea familiilor lipsite de posibilitati materiale este necesara extinderea 
retelei de iluminat public si a retelei de distributie a energiei electrice de 
consum general in zona mentionata. 

Extinderea rețelei de iluminat public va asigura ridicarea gradului de 
civilizație, a confortului și a calității vieții, creșterea gradului de securitate 
indviduală și colectivă, creșterea gradului de securitate rutieră, 
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funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și 
eficiență economică”. 

În zona amplasamentului studiat SDEE Mureș deține circuite aeriene de 0,4 
kV alimentate din PTA 7 Coasta Mare. Se propune montarea a 950 m de 
conductor torsadat 04 KV de tip T2X16+25mmp pe un total de 24 stâlpi LEA 
0,4 KV  și a 5 buc corpuri de iluminat cu LED 23 W. Corpurile de iluminat se 
vor fix ape stâlpii existenți cu console metalice zincate în lungime de 
aproximativ 1 m fixate cu brățări specific pentru fiecare tip de stâlp. 

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind extinderea iluminatului public în satul Pârâu 
Crucii, comuna Râciu, județul Mureș. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 

 
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 16 noiembrie 2020 

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

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 232 din        
10.12.2020  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Avand in vedere:  
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu privind aprobarea demararii procedurilor de 
înregistrare a cererii de marcă la O.S.I.M. însoțită de un element figurativ (fotografie) a istoricului 
Gheorghe Șincai. 
Potrivit documentelor vremii Gheorghe Șincai s-a născut pe 27 februarie 1754, la Râciu, Mureș și 
a  decedat la data de 24 noiembrie 1816, Svinica, Imperiul Austriac,  formațiune statală ce a 
existat în centrul Europei între 1804 și 1867. A fost un istoric, filolog, traducător și scriitor român, 

reprezentant al Școlii Ardelene. 

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

HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. Se aprobă demararea procedurilor de înregistrare a cererii de marcă la O.S.I.M. însoțită de 
un element figurativ (ilustrație grafică) a istoricului Gheorghe Șincai, pentru servicii care să 
reprezinte comuna Râciu. 
Art.2. După aprobarea și însușirea mărcii, se va stabili un regulament  de  promovare la nivelul 
întregii țări. 

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


Art.3. Cuantumul taxelor pentru mărci și indicații geografice, așa cum sunt prevăzute în OG 
41/1998 și TERMENELE ACTUALIZATE de plată, conform Legii nr.112/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice vor fi suportate din bugetul 
local al comunei Râciu. 
Art.4. Cu respectarea  prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează Primarul Comunei Râciu, 
consilierul primarului şi secretarul general. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consilierului primarului; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu, pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Informaţii de bază 

Gheorghe Șincai  s-a născut la  28 februarie 1754, 
Râciu, Râciu, Mureș, România – și a decedat la  24 noiembrie 1816, la 
Svinica, Imperiul Austriac astăzi Slovacia.  A fost un istoric, filolog, 
traducător și scriitor român, reprezentant al Școlii Ardelene. 
De aceea în onoarea acestei personalități dorim să demarăm procedurile 
de înregistrare a cererii de marcă la O.S.I.M. însoțită de un element 
figurativ (ilustrație grafică) a istoricului Gheorghe Șincai, pentru servicii 
care să reprezinte comuna Râciu. 
În anul  2019, după 203 ani de la moartea lui Gheorghe Șincai, Primăria 
comunei Râciu a luat inițiativa reluării cercetărilor privind locul de deces al 
marelui învățat, pentru ridicarea unui monument funerar în cimitirul unde-
și doarme somnul cel de veci istoricul, filologul și teologul născut între 
satele Râciu și Șamșud în anul 1754, în casa bunicului său dinspre mamă.  
Autorităților comunei le-am prezentat intenția noastră, de a ridica o urnă 
cu pământ din acel cimitir care v-a fi depusă la Biserica Greco-Catolică din 
Râciu, unde printr-un monument funerar se va marca aducerea simbolică 
a trupului lui Gheorghe Șincai acasă.  
Datorită pandemiei de coronavirus din anul 2020 nu am reușit să 
organizăm evenimentele propuse, care sperăm că vor fi derulate în anul 
2021. De aceea pe agenda instituției noastre există și acest proiect de 
hotărâre. 
Cuantumul taxelor pentru mărci și indicații geografice, așa cum sunt 
prevăzute în OG 41/1998 și TERMENELE ACTUALIZATE de plată, conform 
Legii nr.112/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 
privind mărcile și indicațiile geografice vor fi suportate din bugetul local al 
comunei Râciu. 

http://www.comunariciu.ro/
mailto:riciu@cjmures.ro
https://ro.wikipedia.org/wiki/28_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1754
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ciu,_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_R%C3%A2ciu,_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1816
https://ro.wikipedia.org/wiki/Svinica,_Ko%C5%A1ice-okolie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Austriac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoric
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scriitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98coala_Ardelean%C4%83


Pot fi inregistrate ca marci: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, 
litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si in special, forma 
produsului sau ambalajului sau combinatii de culori precum si orice 
combinatii ale acestor semne. 

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea demararii procedurilor de 
înregistrare a cererii de marcă la O.S.I.M. însoțită de un element figurativ 
(ilustrație grafică) a istoricului Gheorghe Șincai, pentru servicii care să 
reprezinte comuna Râciu. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 

 
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  16   noiembrie  2020 

 
privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.232 din 
10.12.2020, conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând:  
Cererea numiților Costin Aurelia, Costin Ioan, Cătană Alexandru, Cătană Alexandru Jr.,Ercean Aurelia, 
Hurubă Cristina-Norica, Zăhan Alin-Andrei, Cioloboc Alexandru-Ciprian, Hurubă Maria și Rusu Ioan 
prin care solicită cumpărarea suprafeţelor reprezentând suprafața construită, situată în satul Râciu, 
Expunerea de motive cu nr. ........ din  .12.2020 a primarului Belean Alin-Ciprian cu privire la  vanzarea 
unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu; 
Ţinând cont de prevederile: 
HOTĂRÂRII nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 
Art.13 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
Art.364 alin.(1,2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
În baza art.139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a)  din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

 
                                                 HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată a comunei Râciu de la adresa imobilului din 
str. Gheorghe Șincai, nr. 40,  înscris în CF nr.50016 reprezentând curți construcții cu dreptul de 
preemţiune conform art.364, alin. 1,2 din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, către proprietarii imobilului Costin Aurelia și Costin Ioan. 
Art.2. Se aprobă vânzarea terenului proprietatea privată a comunei Râciu de la adresa imobilului din 
str. Gheorghe Șincai, nr. 42,  înscris în CF nr.50070- reprezentând curți construcții cu dreptul de 
preemţiune conform art.364, alin. 1,2 din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 



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

   ………………………. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu 

Informaţii de bază 

 
Având în vedere cererea numiților Costin Aurelia, Costin Ioan, Cătană 
Alexandru, Cătană Alexandru Jr.,Ercean Aurelia, Hurubă Cristina-Norica, 
Zăhan Alin-Andrei, Cioloboc Alexandru-Ciprian, Hurubă Maria și Rusu Ioan 
prin care solicită cumpărarea suprafeţelor reprezentând curți construcții, 
situate în satul Râciu. Facem precizarea căaceste construcții au fost 
cumpărate de la fosta IAS Sâncraiu de Mureș. Odată cu trecerea acestor 
suprafețe pe domeniul privat al comunei, pe cale de consecinta consideram 
ca nu mai exista nici un impediment legal pentru vânzarea terenului tinând 
cont de prevederile art. 364, alin. 1,2 din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, urmare a analizei, propunem: 
- vânzarea cu drept de preemţiune a suprafetei  de teren  
Vânzarea acestui teren se va face numai dupa însusirea de catre Consiliul local 
a Rapoartului de evaluare, în vederea stabilirii pretului de vânzare. 
Precizam ca prin vânzarea acestor terenuri se aduc venituri suplimentare la 
bugetul local. 
În urma verificarii documentatiei si a situatiei din teren, s-a stabilit ca terenul  
solicitat spre cumparare nu este necesar comunei în exercitarea unei activitati 
directe, nu formeaza domeniul public, respectându-se prevederile Legii nr. 
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prin înstrainarea lui nefiind afectate 
detalii de sistematizare sau o dezvoltare urbanistic - edilitara ulterioara a 
zonei unde acestea sunt situate, realizându-se în acest caz reîntregirea 
proprietatii, nu mai face obiectul Legii nr.10/2001 republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare si Legii nr. 247/5005, facilitându-se astfel o mai buna 
administrare a acestuia. 

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


Facem precizarea că aceste persoane au solicitat cumpărarea terenului la 
Legea nr. 231/2018, depunând în acest sens dosare la Comisia județeană  de 
fond funciar, dosare care au fost respinse. 

  

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare,  
Proiectul de hotărâre privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul 
privat al comunei Râciu. 

  
Semnătura reprezentantului 
legal 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   16  noiembrie 2020 

 
privind necesitatea achiziționării de material didactic pentru grădinițele din comuna Râciu 

 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 232 din        
10.12.2020  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând: 
Analizând: 
Inițiativa dlui consilier local Sala Pavel-Marian privind necesitatea achiziționării de material didactic 
pentru grădinițele din comuna Râciu. 
Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu, înregistrată sub nr. …….. din  ….12.2020 privind 
necesitatea achiziționării de material didactic pentru grădinițele din comuna Râciu 
Ţinând cont de prevederile: 
Art. 20 alin (1), art. 28 alin (2), art. 103 alin (2), art. 111 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 
din 5 ianuarie 2011; 
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  
Legii nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;  
Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 21/30.01.2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si 
rurale, aprobata de Legea nr. 515 din 12 iulie 2002; 
Art.252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
În  pevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2), litera „c”, alin (7) litera „a”,art. 136 alin. (1) și art. 139, 
alin. (1), coroborate cu art.196, alin.(1), lit a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 
adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. Se aprobă asigurarea din bugetul comunei Râciu a fondurilor necesare pentru achiziționarea 
de material didactic pentru grădinițele din comuna Râciu.  



Art.2. În bugetul pe anul 2021 va fi prevăzută suma de 10.000 de lei pentru achiziționarea de 
material didactic cu caracter funcțional, cu timp de exploatare mai mic de un an, la capitolul 
…………………………………. (Învățământ/ TITLUL II BUNURI SI SERVICII/ Alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare).  
Art.3. În bugetul pe anul 2021 va fi prevăzută suma de 10.000 de lei pentru achiziționarea de 
material didactic cu caracter funcțional, cu timp de exploatare mai mare de un an, la capitolul 
…………………………… (Învățământ/ TITLUL II BUNURI SI SERVICII/ Alte obiecte de inventar).  
Art.4. În bugetele următorilor ani vor fi alocate sume pentru material didactic, în funcţie de 
solicitările grădiniţelor.  
Art.5.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar 
contabil și resurse umane. 
Art.6. 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, 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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COMISIA  PENTRU ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, 
MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIE COPII, TINERET SI SPORT 
 

 

Raport 
la proiectul de hotărâre privind  necesitatea achiziționării de material didactic pentru grădinițele 
din comuna Râciu 
 
În comuna Râciu, primăria nu a asigurat niciodată fonduri pentru achiziționarea de material didactic în grădinite, chiar 
dacă legile statului i-a permis acest lucru. Așadar, părinții au fost obligați să asigure minimul material de strictă 
necesitate din fonduri proprii. Chiar dacă fiecare grupă a constituit un comitet al părinților care să se ocupe de 
gestionarea unei sume de bani din contribuțiile proprii, acest minim necesar nu s-a putut acoperi. Prin urmare, 
cadredele didactice au fost nevoite la rândul lor să asigure din bugetele proprii, procurarea anumitor materiale 
didactice pentru asigurarea activității la clasa. În special materiale consumabile. Neexistând acte de donație sau facturi 
înregistrate, nu se știe cine este proprietarul de drept al anumitor bunuri, mai ales  al materialelor neconsumabile. 
Această situație nu mai poate continua. 
Neavând sprijinul primăriei și al Consiliului Local, gradinițele din comuna Râciu sunt sub nivelul minim al standardelor 
actuale de funcționare. Acestă situație poate fi rezolvată doar prin finanțarea din bugetul comunei Râciu, a materialului 
didactic cum ar fi : topuri hârtie xerox, coli semicarton duplex, bibliorafturi, aracet, lut moale, coli A4 color, toner 
imprimantă alb negru/color, acuarele tempera, lipici, banda dubla adezivă, plastelină, cretă, marker, coli flipchart, 
material fetru, nasturi, mărgeluțe, paiete, pom-pom, diferite siluete,  lipchart magnetic, planșe ilustrative, diferite 
mulaje, imprimantă color, capsatoare, cuburi cu imagini din povești, truse cu forme geometrice, rotodiscuri, puzzel, 
lupe, mingi și cercuri de diferite dimensiuni, balanțe, costumații personaje din povești, cărți de joc, pietricele colorate 
plate, lego, jucării, diferite truse, jocuri didactice, cutii mari de plastic  etc... .Cadrele didactice, vor pune la dispoziție 
o listă complectă cu toate cele necesare.   
 

PRESEDINTE COMISIE, 
CURTICĂPEAN RĂZVAN-CONDRATE ……………………   
  
SECRETAR COMISIE,                           
SALA PAVEL-MARIAN ……………………       
                     
                                                                                           MEMBRI COMISIE, 
                                                      COZOȘ PETRU ……………. 

                                                                           VINCOVICI IULIUS-AURELIAN ………......... 
                                                               AȘTELEAN TOADER-VASILE.................... 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  14   noiembrie 2020 

 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020  
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.232 din  10.12.2020, 
conform conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) 
lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative;  
Analizând:  
Expunerea de motive nr.       din .....12.2020 a Primarului comunei Râciu, prin care propune  modificarea 
bugetului local; 
Având în vedere:  
Dispoziția nr. 221/ din data 16.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020; 
Situația privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru anul 2020, transmisă de Direcția 
Regională a Finanțelor Publice; 
HOTĂRÂREA nr. 1.044 din 4 decembrie 2020 privind alocarea unei sume  din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020,  pentru unele unităţi/subdiviziuni 
administrativ-teritoriale; 
HCL Râciu, nr. 2 din 28 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi 
a  angajamentelor legale pe anul 2020.  
Ținând cont de:  
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,  
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare. 
Ordonanța de urgență nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 
Ordonanța de urgență nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; 
Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
Art. 8 lit. a), art.19 alin. (1), lit. "a", art.20 alin. (1), lit. "a", art.26, art.39 alin. (3), (4), (5), (6) şi (8), art.45, art.46 
din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
Art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.a) din OU 57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul prevederilor art 139 alin (3), lit.a) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1. Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2020, după cum urmează:     
VENITURI TOTALE:  13.527.000 lei din care:  
-  sectiunea functionare 5.414.000 lei   



-  sectiunea dezvoltare   8.113.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE:  13.527.000 lei din care:  
-  sectiunea functionare 5.414.000 lei                                                                        
-  sectiunea dezvoltare  8.113.000 lei  
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 0 lei din care:  
-  sectiunea functionare 0  lei                                                                        
-  sectiunea dezvoltare  0 lei          
Sinteza bugetului local pe anul 2020 pe capitole se prezintă astfel: 

VENITURI TOTAL  COD 13.441.000 +86.000 13.527.000 
Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.  8.000  8.000 

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 756.000  756.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 692.000  692.000 

Sume repartizate din fondul la dispozitia cj 04.05 914.000  914.000 

Impozit pe clădiri 07.0100 274.000  274.000 

Impozit pe teren 07.02.00 482.000  482.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 16.000  16.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 525.000 86.000 611.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000  16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.871.000  1.871.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 264.000  264.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 280.000  280.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 100.000  100.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 60.000  60.000 

Planuru si regulamente de urbanism 42.05.00 80.000  80.000 

Subventi de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.20.00 950.000  950.000 

Subventii primite din fondul de interventie 42.28.00 50.000  50.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00 30.000  30.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 4.000.000  4.000.000 
Sume alocate ANCPI 43.34.00 80.000  80.000 

Programe FADR 48.04.01 1.493.000  1.493.000 

Programe FADR 48.04.02 500.000  500.000 

 

CHELTUIELI TOTAL COD 13.441.000 +86.000 13.527.000 

Autorităţi publice  51.02 2.377.000  2.377.000 

Alte servicii publice generale  54.02 1.124.000  1.124.000 

Invăţământ  65.02 1.294.000  1.294.000 

Cultură  67.02 518.000 -90.000 428.000 

Asistenţă socială 68.02 525.000 11.000 536.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 1.290.000  1.290.000 

Protecţia mediului 74.02 1.288.000 -10.000 1.278.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 5.021.000 175.000 5.196.000 

 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul financiar contabil 
şi resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei Tg. Mureş; 



 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  
pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
                                                                                              Contrasemnează                                                                                                                    
PRIMAR,                                                          Secretar general al unității administrativ-teritoriale  
Belean Alin-Ciprian                                                                                Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ……………………….                                                    ……………………    
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Primar, 
IOAN VASU 

                                                                         Notă justificativă                                                     ………………………. 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020  

Informaţii de bază 

-  Avand in verere : 
-  HG  nr.1044 din 04.12.2020 prin care se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale din 
judetul Mureș, reprezentand  sume  defalcate din TVA , pentru bugetele locale pe anul bugetar 2020, 
pentru plata drepturilor asistentilor personali si a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap, 
pentru comuna Râciu se aloca suma de 86.000 lei.  
Sinteza bugetului va arata astfel:  
La partea de venituri astfel:        

- Impozit pe venit din transferuri imobiliare : cod 03.18 : 8.000 lei     
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.01. :   756.000  lei    
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.04. :   692.000  lei  
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cod 04.05. : 914.000 lei  
- cofinantare programe de infrastructura, SMURD 
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor cod 
11.02.02 :611.000 lei suma, cu destinaţie precisă astfel: 
- cheltuieli materiale învaţământ 177.000 lei; 
-sume repartizate pentru finantarea cheltuielilor cu serviciile publice comunitare de evidenta a 
persoanelor 12.000 lei; 
-tichete sociale 7.000 lei; 
-ajutor pt. incalzirea locuintei 10.000 lei  
- indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap 405.000 lei. 
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile cod 11.02.05 : 16.000 lei 
- Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06: 1.871.000 lei     
- Din impozite si taxe locale preconizam a se incasa suma de 1.556.000 lei   
- Din fonduri europene si guvernamentale, in baza contractelor de finantare incheiate, se prevede a se 
realiza suma de 7.103.000 lei astfel: 
- renovare, modernizare Casa de Cultura Vasile Contiu 500.000 lei;        
- reconstructie ecologica 950.000 lei; 
- subventii pt.acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei 30.000 lei 
- planuri si regulamente de urbanism 80.000 lei 
- schimbare de destinatie centrala termica in gradinita copii, comuna Râciu, jud.Mures – prefinantare 
1.032.000 lei 
- modernizarea infrastructurii de exploatatie agricola ( DC 142B) 4.000.000 lei 
- achizitie buldoexcavator 461.000 lei 
- Subventii primite din fondul de interventie 50.000 lei.      
Suma totala la partea de venituri este : 13.527.000 lei      

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


În urma calculului sumelor pe care am stabilit a le încasa, am analizat modul cum repartizăm sumele pe 
cheltuieli. La stabilirea salariilor pentru toţi angajaţi, s-au luat in calcul cheltuielile lunii ianuarie 2019. La 
partea de cheltuieli vă  propun următoarele:      
 Vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru a fi cheltuite.  
La cap 51" Autorităţi executive " am propus suma de 2.377.000 lei: 
- cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor 1.228.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii (energie electrică gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii cladiri, auto, 
utilaje, echipamente de calcul, xerox, rechizite, servicii prestate de terti, deplasari, pregatire 
profesionala, etc) 929.000 lei 
- transferuri intre unitati ale administratiei publice 20.000 lei. 
- ortofotoplan 200.000 lei. 
La cap 54 "alte servicii publice generale "am propus a cheltui suma de 1.124.000 lei din care: 
 - cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor, pt.SMURD si pt. serviciul de evidenta a 
persoanei, 816.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii (energie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii cladiri, 
auto, utilaje, echipamente, rechizite, servicii prestate de terti, deplasari, pregatire profesionala, etc) 
88.000 lei; 
- cheltuieli cu serviciul de paza 120.000 lei;   
-reabilitare cladire SMURD 100.000 lei. 
La cap 65"Învăţamânt" am propus a se cheltuie din totalul de 1.294.000 lei     
- cheltuieli de întreţinere şi funcţionare 255.000 lei; 
- tichete sociale 7.000 lei.  
- schimbare destinatie centrala termica in gradinita 1.032.000 lei     
La cap 67"Cultura si sport" propunem a se cheltui suma de 428.000 lei, din care:  
- cheltuieli cu bunuri si servicii(energie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si reparatii cladiri, 
servicii prestate de terti, deplasari, evenimente culturale, etc) 127.000 lei    
- pt sport 51.000 lei 
- sustinerea cultelor 70.000 lei;   
- "reabilitarea si modernizarea casei de cultura "Vasile Contiu din Râciu" 150.000 lei.  
- Bust Alexandru Papiu Ilarian 30.000 lei 
La cap 68" Ajutor social"propunem suma de 536.000 lei : 
- asistenţii sociali 512.000; 
-  ajutoarele de încalzire 24.000 lei .  
Titlul 57 Asistenta sociala  
- aliniatul 570201 „Ajutoare sociale in numerar” se majorează cu suma de 86.000 lei suma repartizata 
conform  Hotararii nr.1044 din 04.12.2020 si se diminuează cu suma de 86.000 lei suma asigurata din 
veniturile proprii al instituției 
La cap 70 "Locuinte mediu, iluminat"  am prevăzut a cheltui  suma de 1.290.000 lei din care se platesc: 
-  iluminatul public  150.000 lei; 
-  lucrari de inregistrare sistematica 80.000 lei;      
- rate reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat public"51.000 lei; 
- prelungire retea alimentare cu curent electric 156.000 lei 
- Constructie capela mortuara in Sânmartinul de Câmpie 90.000 lei;  
- Constructie capela mortuara in Ulies 110.000 lei; 
- Constructie capela mortuara in Nima Râciului 20.000 lei; 
- reactualizare PUG 90.000 lei. 
-  renovare modernizare targ  Râciu 100.000 lei; 
- sala de evenimente Coasta Mare 20.000 lei; 
- amenajare curte bloc 361.000 lei; 
- extinderea retelei de gaz str.Mierlei 50.000 lei 
- extinderea retelei de gaz str.Tineretului 12.000 lei  
La cap 74" propunem suma de 1.278.000 lei din care:      
- gestionarea deseurilor si alte cheltuieli de igienizre a mediului  214.000 lei; 



- reproiectarea si punerea in functiune a sistemul de canalizare 30.000 lei; 
- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 84.000 lei;     
-"reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate" 900.000 lei  
- achizitie utilaj pentru desfundat canale 50.000 lei.     
La cap. 80 "Prevenirea si combaterea dezastrelor" am propus suma de 4.000 lei.   
La cap 84 "Drumuri si poduri" propunem sum de 5.196.000 lei din care:    
- achizitie buldoexcavator  461.000 lei ; 
- implementarea proiectului “Modernizare drumuri comunale DC 142B" 4.000.000 lei;  
- intretinere si reparatii drumuri 635.000 lei.  
- modernizare strazi si drumuri comunale in comuna Râciu jud MS lot I si II  100.000 lei.  
Sinteza bugetului arată astfel:         

VENITURI TOTAL  COD 13.106.000 +335.000 13.441.000 
Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.  8.000  8.000 

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 756.000  756.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 692.000  692.000 

Sume repartizate din fondul la dispozitia cj 04.05 914.000  914.000 

Impozit pe clădiri 07.0100 274.000  274.000 

Impozit pe teren 07.02.00 482.000  482.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 16.000  16.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 525.000  525.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 16.000  16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.536.000 335.000 1.871.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 264.000  264.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 280.000  280.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 100.000  100.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 60.000  60.000 

Planuru si regulamente de urbanism 42.05.00 80.000  80.000 

Subventi de la bugetul de stat catre bugetele 
locale 

42.20.00 950.000  950.000 

Subventii primite din fondul de interventie 42.28.00 50.000  50.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00 30.000  30.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 4.000.000  4.000.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 80.000  80.000 

Programe FADR 48.04.01 1.493.000  1.493.000 

Programe FADR 48.04.02 500.000  500.000 

 

CHELTUIELI TOTAL COD 13.106.000 +335.000 13.441.000 

Autorităţi publice  51.02 2.385.000 -8.000 2.377.000 

Alte servicii publice generale  54.02 1.074.000 +50.000 1.124.000 

Invăţământ  65.02 1.262.000 +32.000 1.294.000 

Cultură  67.02 518.000  518.000 

Asistenţă socială 68.02 525.000  525.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 1.059.000 +231.000 1.290.000 

Protecţia mediului 74.02 1.258.000 +30.000 1.288.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 5.021.000  5.021.000 

   
   



Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 
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