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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   16  decembrie 2020 

 

privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 833 din 27.03.2019  de delegare a gestiunii activităţilor 
de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de 
transfer  Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 7  Râciu 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.11 din            
21.01.2020  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: 
Referatul de aprobare nr…………...al primarului,  
Raportul de specialitate nr……..  al compartimentului juridic precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 
Ţinând cont de prevederile: 
Art. 38.1.2 lit. „b” din Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 
deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer  Râciu, componente 
ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş – zona 7 Râciu, nr. 833 din 27.03.2019 
Art. 17, alin. (3) punctul 27 , alin. (4) lit. „h” şi „i” din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ADI Ecolect Mureş. 
Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților, art. 9 alin. (1) 
lit. h) alin. (2) lit. e), f), h), alin. (3) din Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice 
În temeiul  prevederilor art.129 alin.(2)  „d”, alin.( 7) lit. „n”  precum şi ale art.139  alin. (1),   din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019,  privind Codul  administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

                                                                    HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă rezilierea Contractului  de delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport 
a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer  Râciu, 



componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, nr. 833  din 27.03.2019, zona 7 Râciu, 
judeţul Mureş,   încheiat cu SC SYLEVY SALUBRISERV SRL, cu sediul în  localitatea  Ceuaşu de Câmpie 
nr. 265, comuna Ceuaşu de Câmpie, județul Mureș,  în conformitate cu prevederile art. 38.1.2. lit.  
b sens în care se însuşeşte  Notificarea de reziliere prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.   
Art.2. Se mandatează  domnul Belean Alin-Ciprian, Primarul Comunei  Râciu să voteze în cadrul 
Adunării Generale a ADI  Ecolect Mureș   orice demersuri vor fi necesare în realizarea  prevederilor 
stipulate  în cuprinsul notificării menționate la art. 1. 
Art.3 Se mandatează Președintele ADI Ecolect Mureș să semneze Notificarea de reziliere. 
Art.4. (1) În situaţia sistării prestării serviciului de către operator, în interiorul termenului de 90 de 
zile stipulat la art. 50 din Contractul nr. 833 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităților de 
colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de 
transfer Râciu componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 7 Râciu, se 
mandatează ADI Ecolect Mureş, prin Președinte  să realizeze demersurile necesare atribuirii unui 
contract de delegare a serviciului de salubrizare la nivelul unităților administrativ-teritoriale din 
Zona 7 Râciu, prin aplicarea unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de participare, 
în condițiile legii. 
(2) Durata contractului încheiat în condiţiile menţionate la alin.(1) nu va depăşi durata necesară 
organizării unei proceduri de atribuire prin licitaţie deschisă, respectiv emiterea ordinului de 
începere a prestării serviciilor ce fac obiectul contractării. 
(3) Condiţiile delegării în regim de urgenţă sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.68 
/10.10.2018, adaptate duratei delegării încredințate în condițiile alin.(1). 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 ADI Ecolect Mureş, 
 Consiliului Județean Mureș; 
 Biroului financiar contabil și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
PRIMAR,                                                                      Vizat pentru legalitate: 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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Primar, 

Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 833 din 27.03.2019  de delegare 
a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, 
și operarea stației de transfer  Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, 
zona 7  Râciu 
 

Informaţii de bază 

În data de 27.03.2019 a fost semnat “Contractul de delegare a gestiunii 
activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri 
de deșeuri, și operarea stației de transfer Râciu, componente ale serviciului 
de salubrizare al Județului Mureș – zona 7 Râciu”, înregistrat sub numărul 
833 din 27.03.2019. 
Cu data de 16.09.2019 a fost  emis Ordinul de începere al activității aferente  
Contractului de servicii nr. 833 din 27.03.2019.încheiat între  ADI ECOLECT 
MURES și SC SYLEVY SALUBRISERV SRL, cu sediul în comuna Ceuaşu de 
Câmpie nr. 265. Pe parcursul derulării contractului, s-a constatat în repetate 
rânduri, neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate, de către SC 
SYLEVY SALUBRISERV SRL.   
În baza   Hotărârii AGA ADI Ecolect Mureș nr. 15/18.08.2020, s-a emis 
Notificarea de încălcare nr. 3656/21.08.2020, preluat de către   SC SYLEVY 
SALUBRISERV SRL la data de 25.08.2020 (mandat  poștal). 
În termen de 90 de zile de la comunicarea notificării,  operatorul de 
salubrizare era obligat să intre în legalitate și să respecte,  remedieze 
următoarele obligații contractuale:  
1. art. 8 lit. a) din Contract,  Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la 

Contract), Caietul de sarcini,  prescripțiile, normele și normativele tehnice în 
vigoare referitoare la Contractul nr. 833/27.03.2019; 
2. art. 8 lit. d) și art. 16  din Contract,  respectarea fluxului și frecvența 

de colectare a Deșeurilor; 
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3. art. 8 lit. w) din Contract,  obligația de a organiza  periodic campanii 
de informare și conștientizare a publicului; 
4. art. 8 lit. y) și art. 9 din Contract, realizarea  investițiilor în perioada 
de mobilizare, după cum urmează: 

 12.470 buc. Pubele de 120 l; 

 22 buc. Container de 1100 l; 

 10 buc. Container de 4 mc; 

 8 buc. Container de 1,2 mc; 
                 Investiții la stația de transfer Rîciu 
5. art. 21  alin. (1) din Contract, obligația constituirii și menținerii în 

vigoare a garanției de bună execuție; 
6. art. 11 din Contract, obligația plății trimestriale a redevenței; 
După expirarea termenului de 90 de zile la 25.11.2020, operatorul nu a 
efectuat investițiile solicitate și nu a respectat nici celelalte obligații 
contractuale, cum ar fi fluxul și frecvența de colectare, organizarea de 
campanii de informare și conștientizare a publicului, plata redevenței, 
menținerea  garanției de bună execuție. 
Prin adresa nr. 4773/26.11.2020 am solicitat operatorului SC SYLEVY 
SALUBRISERV  SRL să prezinte stadiul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale, cu termen de răspuns 08.12.2020. Operatorul  nu  a răspuns 
solicitării, nu ne a comunicat motivele neîndeplinirii obligațiilor contractuale 
De asemenea, considerăm că este necesară mandatarea ADI Ecolect Mureş 
în situaţia în care intervine sistarea prestării serviciului de către operator, în 
interiorul termenului de 90 de zile stipulat la art.50 din contract, în sensul 
realizării demersurilor necesare atribuirii unui contract de delegare a 
serviciului de salubrizare la nivelul UAT comuna Râciu, prin aplicarea unei 
proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de participare. În această 
situaţie specială, durata contractului încheiat în condiţiile de mai sus nu va 
depăşi durata necesară organizării unei proceduri de atribuire prin licitaţie 
deschisă, respectiv emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor ce 
fac obiectul acelui contract. De asemenea condiţiile delegării în regim de 
urgenţă sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local  nr.68 
/10.10.2018, prin care a fost aprobată documentaţia de atribuirea aferentă 
zonei. 
 Prin acest demers dorim să asigurăm continuitatea serviciului în cazul ivirii 
unei situaţii de acest gen.  
Astfel, având în vedere prevederile contractuale ale art.38.1.2 lit.„e” în 
sensul că Notificările de reziliere vor fi comunicate de către ADI, ţinând cont 
de mandatul acordat ADI Ecolect Mureş de către toate UAT-urile în 
realizarea tuturor operaţiunilor ce țin de prezentul contract, precum și de 
prevederile art.17, alin.(3) punctul 27, din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ADI Ecolect Mureş,  



Faţă de cele mai sus indicate considerăm că se impun demersuri legale în 
sensul rezilierii contractului în baza art. 38.1.2, lit. b), din contractul nr. 833 
din 27.03.2019. 
Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 Legea 
serviciului de salubrizare a localităților, art. 9 alin. (1) lit. h) alin. (2) lit. e), f), 
h), alin. (3) din Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice, art. 17 alin. (3) punctele 9), 12), 13), 18), 27) din Statutul actualizat 
al ADI Ecolect Mureș,  art.129 alin.(2)  „d”, alin.( 7) lit. „n”  precum şi ale 
art.139  alin. (1),   din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,  privind 
Codul  administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, înaintăm 
prezentul referat de aprobare a proiectului de hotărâre în acest sens. 
 

   

Propunerea spre 

aprobare 

Stimaţi consilieri,  

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 833 din 27.03.2019  de 
delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer  Râciu, 
componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 7  Râciu. 

  

Semnătura 

reprezentantului legal 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   16  decembrie 2020 

 
privind  modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare  a taxei speciale 
de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere 
și similare în județul Mureș aprobat prin HCL nr.48/2019 și aprobarea taxei speciale de salubrizare 
pentru  anul 2021, în comuna Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.11 din            
21.01.2020  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 nr ……... a Primarului Comunei Râciu, privind  modificarea și completarea 
Regulamentului de instituire și administrare  a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea 
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș 
aprobat prin HCL nr.48/2019 și aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru  anul 2021, în comuna 
Râciu; 
Raportul de specialitate nr……..  al biroului financiar contabil și resurse umane precum şi avizul 
comisiilor de specialitate, 
Ţinând cont de prevederile: 
Art. 30 din Lege nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Art. 6, alin. 1, lit. „k”, art. 26 alin (1) şi (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
Art.17 alin 1 lit.”g” din Legea nr. 211/2011 , 
Art. 454 lit.”g” și 484 alin (1)-(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
Art. 8, alin.(3), lit. „j” și “k”  din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
Art. 9 alin. (1) lit „c” din OUG nr. 196/2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările 
și actualizările ulterioare;  



Ţinând cont de prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, 
În considerarea prevederilor art.17 din contractul de asociere încheiat la data de 02.11.2009 de către 
toate UAT din județ, 
În temeiul  prevederilor art.129 alin.(2) lit.”b” și „d” coroborat cu cele ale alin.(4), lit.”c” şi alin.( 7) 
lit. „n”  precum şi  ale art.139  alin. (1),  coroborat cu alin.(3) lit „c” din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019,  privind Codul  administrativ,  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Anexa la Hotarârea HCL  nr. 48/2019 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta; 
Art. 2. Se aprobă nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, pentru fiecare categorie 
distinctă de utilizatori, din Comuna Râciu incluzând cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul de 
Mediu, după cum urmează:  
Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 10,27 lei/pers/luna+TVA (din care componenta județeană 
4,83 lei+TVA, componenta locală 5,44 lei+TVA); valoarea totala cu TVA inclus este de 12,22 
lei/pers/luna. 
Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 5,09 lei/pers/luna+TVA (din care componenta județeană 2,39 
lei+TVA, componenta locală 2,70 lei+TVA); valoarea totala cu TVA inclus este de 6,05 lei/pers/luna. 
Taxa utilizatori non-casnici:   530,66 lei/tonă+TVA (din care componenta județeană 249,41 lei+TVA, 
componenta locală 281,25 lei+TVA), valoarea totala cu TVA inclus este de 631,49 lei/tona. 
Art. 3. Taxa stabilită  la art. 2 va fi aplicată începând cu data 1 ianuarie 2021. 
Art. 4. Se mandatează Primarul Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Râciu să voteze în cadrul 
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş nivelul taxei de 
salubrizare pentru anul 2021 aprobat conform art.1 și 2 din prezenta hotărâre. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 ADI Ecolect Mureş, 
 Consiliului Județean Mureș; 
 Biroului financiar contabil și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
PRIMAR,                                                                      Vizat pentru legalitate: 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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Primar, 

Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind  modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare  a taxei speciale de 
salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și 
similare în județul Mureș aprobat prin HCL nr.48/2019 și aprobarea taxei speciale de salubrizare 
pentru  anul 2021, în comuna Râciu 

Informaţii de bază 

Potrivit art. 17 din Contractul de asociere pentru Proiectul „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Mures” – pentru asigurarea 
finanțării serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și 
depozitare, părțile convin de comun acord să stabilească, în condițiile legii, 
taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii (utilizatori casnici și 
non casnici).  
Astfel, în cursul anului 2019 a fost aprobat de către UAT–urile membre ADI 
Ecolect Mureş, Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de 
salubrizare pentru finanţarea sistemului de management integrat al 
deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş. 
În prezent, este necesară modificarea și completarea Regulamentului mai 
sus menționat, conform Anexei la prezenta,   datorită: 

 modificărilor intervenite în legislația care reglementează serviciul public de 
salubrizare, 

 necesității introducerii unor prevederi  privind acoperirea anumitor costuri 
de către Organizațiile care implementează răspunderea extinsă a 
producătorilor de ambalaje, 

 corectării erorilor de redactare, 

 introducerii sancțiunilor,   

 introducerii prevederilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera  circulație a acestor date, 
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 introducerii tabelului cu valorile privind nivelul de suportabilitate a 
populației actualizată de MFE. 
Aplicabilitatea taxei de salubrizare din anul 2020 este până la data de 
31.12.2020. Ca urmare, este necesară aprobarea nivelului taxei  de 
salubrizare pentru anul 2021  pentru susținerea, din veniturile realizate prin 
aplicarea ei și prin utilizarea integrală a acestora, a următoarelor activități 
ale serviciului de salubrizare:  
• colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al 
deșeurilor similare (provenind din activități comerciale din industrie și 
instituții), inclusiv fracții, colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; sunt 
incluse aici şi deşeurile periculoase, menajere şi deşeurile voluminoase 
colectate în cadrul campaniilor de colectare;  
• operarea/administrarea stațiilor de transfer zonale pentru deșeurile 
municipale și deșeurile similare; 3/3  
• sortarea/transferul deșeurilor municipale și deșeurilor similare prin 
infrastructura creată in cadrul proiectului SMID; 
 • tratarea deșeurilor colectate in amestec prin Stația de Tratare Mecanică 
și Biologică;  
• administrarea Depozitului zonal de deșeuri.  
La stabilirea nivelului taxei speciale pentru anul 2021 s-a ținut cont de 
următoarele aspecte:  
1. Cantitățile de deșeuri generate într-o perioadă de un an de zile 
(01.11.2019-31.10.2020) – 62.399,29 to. 
2. Populaţia luată în calcul, în mediul urban este de 95.016 locuitori, iar în 
mediul rural este de 181.535 locuitori, conform datelor furnizate de către 
unitățile administrativ-teritoriale (colectarea și transportul deșeurilor 
aferentă zonei 2 SMIDS Mureș este în curs de atribuire). 
3. Ajustarea și modificarea  tarifelor de operare aferente activităților de 
sortare a deșeurilor reciclabile, depozitarea și transportul  deșeurilor 
menajere și reciclabile de la stațiile de transfer Bălăușeri, Târnăveni și Rîciu. 
4. Fluxurile de deșeuri reciclabile și de alte categorii de deșeuri cuprinse în 
Caietele de Sarcini (exceptând deșeurile voluminoase, periculoase și cele din 
serviciile publice altele decât cele prevăzute în proiectul SMIDS Mureș) au 
fost coroborate cu analizele de caracterizare a deșeurilor realizate în anul 
2019 și cu prognoza din PJGD. 

 

Compoziție 
Zona 

urbană (%) 
Zona rurală 

(%) 

Hârtie și 
carton 12.58 11.93 

Plastic 11.24 10.6 

Metale 2.39 1.83 



Sticlă 5.19 4.32 

      

Total recicl. 31.4 28.68 

bio 56.35 57.62 

altele 12.25 13.7 

 
4. Rata minimă de capturare a deșeurilor reciclabile luate în calcul pentru anul 

2021 este de 60% din cantitatea generată.  
5. Eficiența  stației de sortare este de minim 75% din cantitatea  intrată. 
6. S-au luat în considerare, potrivit reglementărilor în vigoare, sumele estimate 

a fi recuperate de la OIREP-uri în urma valorificării deșeurilor de ambalaje 
colectate în cadrul contractelor de delegare (aproximativ 3 976 tone/anul 
2021). Potrivit legislației în domeniul gestionării deșeurilor, OIREP-urile 
asigură plata costului net al gestionării categoriei de deșeuri reciclabile sus 
menționate. 

7. Eficiența  instalației TMB  este de 20%. 
8. Modul de calcul respectă  modificările legislative introduse prin OUG 

74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
și a deșeurilor de ambalaje și a OUG 196/2005 privind fondul pentru mediu. 

9. Modul de calcul pentru agenții economici : se ia în considerare cost/tonă. 
10. Ca urmare a celor prezentate mai sus, cantitățile de deșeuri estimate a fi 

colectate în anul 2021 sunt cele din Caietele de Sarcini coroborate cu 
rezultatele activității de monitorizare, și anume: 

În conformitate cu această anexă, începând cu data de 01.01.2021, nivelul 
taxei se modifică raportat la cerinţele mai sus indicate, după cum urmează: 
· Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 10,27 lei/pers/luna+TVA (din care 
componenta județeană 4,83 lei+TVA, componenta locală 5,44 lei+TVA); 
valoarea totala cu TVA inclus este de 12,22 lei/pers/luna. 
- Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 5,09 lei/pers/luna+TVA (din care 
componenta județeană 2,39 lei+TVA, componenta locală 2,70 lei+TVA); 
valoarea totala cu TVA inclus este de 6,05 lei/pers/luna. 
· Taxa utilizatori non-casnici:   530,66 lei/tonă+TVA (din care componenta 
județeană 249,41 lei+TVA, componenta locală 281,25 lei+TVA), valoarea 
totala cu TVA inclus este de 631,49 lei/tona. 
Deşi în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, 
autoritatea administraţiei publice are obligativitatea respectării 

Urban Rural 

Cantitate deșeuri  
menajere/similare/reciclabile 

34.214,72 to 

Cantitate deșeuri 
menajere/similare/reciclabile 

26.931,00 to 

TOTAL: 61.145,72 to 



prevederilor legale ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrație publică, republicată, în situaţia dată se impune aprobarea în 
regim de urgenţă a taxei speciale de salubrizare fiind imperios necesar ca 
aceasta să se aplice începând cu data de 01.01.2021,  sens în care pot fi 
aplicabile prevederile art.7 alin.13 din Legea 52/2003 privind adoptarea în 
sistem de urgenta a procedurii de transparență decizională  a hotărârilor de 
aprobare a taxei speciale de salubrizare  pentru prestarea activităților 
specifice de salubrizare derulate în judeţul Mureş.  
Circumstanţele excepţionale care determină necesitatea derulării în 
procedură de urgență a acestui act administrativ sunt date de următoarele 
considerente : conform art. 26 alin.4 din Legea nr.101/2006 cu modificările 
şi completările ulterioare “Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale 
se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei 
publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.”  

- La nivelul judeţului, Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor s-a 
realizat etapizat astfel în cadrul activităţilor de colectare şi transport a 
deşeurilor municipale s-a început activitatea pe zonele 1, 3, 4, 5, 6 şi 7. 
Ținând cont de datele existente în acest moment, precum şi de situaţia reală,   
propunem spre aprobare  proiectul de hotărâre și Anexa privind modificarea 
și completarea Regulamentului de instituire și administrare  a taxei speciale 
de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al 
Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș (aprobat prin HCL 
nr.48/2019) și aprobarea taxei speciale de salubrizare pe anul 2021. 

   

Propunerea spre 

aprobare 

Stimaţi consilieri,  

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre cu privire la  modificarea și completarea Regulamentului de instituire 
și administrare  a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului 
de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul 
Mureș aprobat prin HCL nr.48/2019 și aprobarea taxei speciale de 
salubrizare pentru  anul 2021, în comuna Râciu. 

  

Semnătura 

reprezentantului legal 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   16  decembrie 2020 

 
cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de 

atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor 

/acordurilor –cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 

Programului pentru școli al României, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023  

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.11 din            
21.01.2020  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: 
Adresa nr. 34161/16.12.2020 a Consiliului Județean Mureș, înregistrată la instituția noastră sub 
nr.7211/17.12.2020. 
Referatul de aprobare al Primarului comunei Râciu nr.                 /17.01.2021, precum și raportul de 
specialitate al Biroului financiar contabil și resurse umane nr. ____/17.01.2021;  
Ținând cont de  următoarele temeiuri juridice:  
Prevederile art.1 alin. 4 și 5 din OG nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul 
pentru şcoli al Uniunii Europene;  
Prevederile art. 18 alin. (6) din HG nr.640/2017, precum și ale Capitolului 1 -Dispoziții generale și 
responsabilități din Anexa nr.6 – Procedură privind colaborarea și distribuirea de responsabilități 
între consiliile județene și consiliile locale la HG nr.640/2017 pentru aprobarea programului pentru 
școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;  
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (14) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.(1) Prezenta hotarare stabileste neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel 
local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a 



contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 
aferente programului, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023.  
(2)Responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor -
cadru, incusiv monitorizarea și controlul distribuției produselor pentru achiziția produselor și 
prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al 
României revine Consiliului Județean Mureș.  
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Județean 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,                                                                      Vizat pentru legalitate:  
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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Primar, 

Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a 

contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /acordurilor –cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru anii 

școlari 2021-2022 și 2022-2023  

Informaţii de bază 

Având în vedere dispozițiile art.1 alin.(4) ale O.G. nr.13/2017 privind aprobarea 
participării Romaniei la Programul pentru școli al Uniunii Europene potrivit 
cărora”autoritățile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru 
școli sunt consiliul judetean si/sau consiliul local, care își asumă organizarea și 
derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor 
aferente Programului ”precum și prevederile art.1 alin.(5) ale aceluiași act normativ 
potrivit cărora „consiliile județene și locale sunt obligate să colaboreze și să iși 
distribuie responsabilitățile înainte de demararea programului, conform procedurii 
aprobate prin hotărâre a Guvernului”.  
Ținând seama de: - prevederile pct.1.4.din cap.I al anexei nr.6 „Procedura privind 
colaborarea și distribuirea de responsabilitați între consiliile județene și consiliile 
locale” la H.G. nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioareîn care se 
stipulează: ”pentru o bună aplicare a Programului pentru şcoli al României, în 
funcţie de specificul local şi posibilităţile organizatorice şi cu încadrarea în sumele 
alocate judeţului …, consiliul judeţean .., colaborează cu consiliile locale ale 
municipiilor, oraşelor, comunelor.., după caz, şi stabilesc de comun acord un 
termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului cu această destinaţie de 
adoptare a hotărârilor cu privire la asumarea/neasumarea responsabilităţii 
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 
pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel 
judeţean şi/sau local”;  
-adresa nr. 34161/16.12.2020 a Consiliului Județean Mureș, înregistrată la instituția 
noastră sub nr.7211/17.12.2020.  

Nr. de înregistrare:          din         .01.2021 

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


Luând în considerare faptul că pe parcursul anilor și până în prezent Consiliul 
Județean Mureș s-a ocupat de organizarea și derularea acestor proceduri de 
atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și a contractelor de prestare a 
serviciilor, propun aprobarea neasumării responsabilității Comunei Râciu pentru 
organizarea și derularea acestor proceduri;  
Analizând implicațiile financiare și logistice necesare implementării organizării și 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 
achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor 
educative la nivelul U.A.T. Comuna Râciu, constatăm faptul că acestea depășesc 
posibilitățile instituției noastre. De asemenea, se impune a se arăta faptul că, la 
nivelul Consiliului Județean există posibilități, atât financiare cât și cu privire la 
existența personalul specializat, în măsură să asigure implementarea acestui 
proiect la nivel județean. 
Supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al comunei Râciu proiectul de 
hotarare privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția 
produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, 
pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023. 

   

Propunerea spre 

aprobare 

Stimaţi consilieri,  

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel 

local a procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția 

produselor și a contractelor /acordurilor –cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, 

pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023  

  

Semnătura 

reprezentantului legal 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din    .12.2020 

 
privind inscrierea in Cartea Funciara a unor imobile și aprobarea completării Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Râciu. 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de …...01.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr….. din             
.01.2020  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 nr ……... a Primarului Comunei Râciu, privind  aprobarea completării 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Râciu 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.36 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Art. 12 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, recepție și înscriere 
în evidențele de cadastru și carte funciară cu modificările și completările ulterioare; 
Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  
În conformitate cu prevederile art 129, alin 2 lit.c) art 136 alin. 10 si art 139 alin. 3, lit. g) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă includerea in domeniul privat al comunei Râciu a terenului in suprafata de 560 
m.p., situat in intravilanul comunei Râciu, str. Gării, nr.f.n., tarla ….., parcela Cc ……, categoria de 
folosinta curti-constructii, identificat conform planului de amplasament si delimitare - Anexa nr.1, 
ce face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. Se aprobă includerea in domeniul privat al comunei Râciu a terenului in suprafata de 67 
m.p., situat in intravilanul comunei Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr.f.n., tarla 88, parcela Cc 601/4, 
categoria de folosinta curti-constructii, identificat conform planului de amplasament si delimitare 
- Anexa nr.2, ce face parte integranta din prezenta hotarare. 



(2) Inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Râciu aprobat prin HCL nr. 
23/2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează potrivit art.2. 
 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Biroul financiar contabil și resurse umane și 
Compartimentul agricol, cadastru și relații cu publicul. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimenului agricol, cadastru și relații cu publicul; 
 Biroului financiar contabil și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
PRIMAR,                                                                      Vizat pentru legalitate: 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

privind inscrierea in Cartea Funciara a unor imobile și aprobarea completării Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Râciu. 
 

 
 

Informaţii de bază 

- In conformitate cu prevederile OU 57/2019 privind Codul administrativ, a 
Legii nr.7/1996 – Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare, cu modificările 
si completările ulterioare ; Compartimentul agricol, Cadastru şi relații 
publice din cadrul Primăriei comunei Râciu, analizează si propune Consiliului 
Local, adoptarea unei hotarari care să modifice şi să completeze Inventarul 
bunurilor ce aparţin domeniului privat al comunei Râciu, ca urmare a 
măsuratorilor stereografic 70, în vederea înscrierii lor în Biroul de Carte 
Funciară. Imobilele situate în intravilanul comunei Râciu ce fac obiectul 
modificării şi completării inventarului, sunt: 1.Terenul în suprafaţă totală de 
560 m.p., situat în intravilanul comunei Râciu. 2.Terenul în suprafaţă totală 
de 236 m.p., situat în intravilanul comunei Râciu. Modificarea şi completarea 
Inventarului cu bunurile ce aparţin domeniului privat al comunei Râciu 
respectiv suprafeţele de mai sus, este necesară pentru înscrierea terenurilor 
in Biroul de Cartea Funciară, în intersul Râciu.  

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind inscrierea in Cartea Funciara a unor imobile și aprobarea 
completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei 
Râciu. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 
   

Nr. de înregistrare:          din         .01.2021 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   17  decembrie 2020 

 

privind modificarea organigramei si a statului de functii al unității administrativ-teritoriale 

comuna Râciu, prin reorganizarea SVSU ca urmare a preluării echipajului  EPA Râciu de către ISU 

„Horea" Mureș 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş,  

Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.11 din        
21.01.2021, 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 ISU "Horea" Mureș nr. 2917573 din data de 15.12.2020, înregistrată la instituția noastră sub 
nr. 7193/16.12.2020, privind preluarea echipajelor SMURD, specializate în acordarea primului 
ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanțarea autorităților administrației publice locale din zona 
de competență a ISU Mureș, care se va face începând cu data de 18.12.2020, 
Expunerea de motive motive nr…………………. a primarului comunei Râciu privind modificarea 
organigramei si a statului de functii al unității administrativ-teritoriale comuna Râciu, prin 
reorganizarea SVSU; 
Raportul Biroului financiar contabil și resurse umane, înregistrat cu nr. ………………. privind 
modificarea organigramei si a statului de functii al unității administrativ-teritoriale comuna Râciu, 
prin reorganizarea SVSU; 
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 nr.15 din 18 februarie 2016 privind  reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă la nivelul comunei Râciu; 
HOTĂRÂREA nr. 20 din 29.03.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.11 din 27.02.2014 
privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Râciu 
Ținând cont de dispoziţiile:  
Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 1/1854/11.12.2020 pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 78/11.06.2020 privind aprobarea Programului pilot de preluare a personalului 
angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD; 



Legii nr. 78/11.06.2020 privind aprobarea Programului pilot de preluare a personalului angajat 
cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alineatul (2), litera a) și alineatul (3) litera c) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrative; 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; 
 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. privind modificarea organigramei si a statului de functii al unității administrativ-teritoriale 
comuna Râciu, prin reorganizarea SVSU ca urmare a preluării echipajului  EPA Râciu de către ISU 
„Horea" Mureș, corespunzător Anexei nr. 1  și 2 la prezenta hotărâre. 
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește 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;  
 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,                                                                      Vizat pentru legalitate: 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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Primar, 

Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind modificarea organigramei si a statului de functii al unității administrativ-teritoriale comuna Râciu, prin 

reorganizarea SVSU ca urmare a preluării echipajului  EPA Râciu de către ISU „Horea" Mureș 

Informaţii de bază 

Având în vedere adresa ISU "Horea" Mureș nr. 2917573 din data de 15.12.2020, înregistrată 
la instituția noastră sub nr. 7193/16.12.2020, privind preluarea echipajelor SMURD, 
specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanțarea 
autorităților administrației publice locale din zona de competență a ISU Mureș, care se va 
face începând cu data de 18.12.2020, am procedat la încetarea prin acordul părților a 
contractelor colective de muncă încheiate între comuna Râciu și personalul EPA Râciu. 
Activitatea EPA Râciu s-a desfășurat în subordinea Primăriei începând cu data de 1 mai 2018 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din 29 martie 2018 pentru  modificarea și 
completarea Hotărârii nr.15 din 18 februarie 2016 privind  reorganizarea Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Râciu, prin transferul activității 
Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Râciu,  care a funcționat în cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai", dată cu care a fost 
preluat personalul contractual  din cadrul echipajului de prim ajutor/descarcerare din 
compunerea SMURD.  
În această perioadă salarizarea personalului EPA s-a efectuat din fonduri alocate de către 
Consiliul Județean Mureș. 
Începând cu data de 18.12.2020 activitatea EPA Râciu, nu se mai regăsește în finanțarea 
autorității administrației publice locale respectiv a Consiliului Județean Mureș și ca atare 
nici în organigrama aparatului de specialitate. 
Serviciul EPA Râciu nu dispune de angajați în acest moment și ca urmare considerăm că este 
necesară reorganizarea SVSU. 

   

Propunerea spre 

aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind modificarea organigramei si a statului de functii al unității administrativ-teritoriale 
comuna Râciu, prin reorganizarea SVSU ca urmare a preluării echipajului  EPA Râciu de către 
ISU „Horea" Mureș. 

  

Semnătura 

reprezentantului legal 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  15.01.2021 

 
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil 
aparţinând domeniului privat al comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.11               
din 21.01.2021  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), 
art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului, nr. ........./.......01.2021, privind însuşirea şi aprobarea 
documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al 
comunei Râciu; 
Văzând documentaţia tehnică privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 50197/UAT 
Râciu, situat în comuna Râciu, înregistrată la  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureș- 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tg.Mureș avizat de către O.C.P.I. Mureș; 
Memoriu  tehnic de dezmembrare înregistrat la primăria  comunei Râciu sub nr. 203/15.01.2021 
pentru imobilul înscris în Cartea Funciară nr.50197/UAT Râciu, emis de către Biroul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Tg.Mureș, avizat de către O.C.P.I. Mureș;  
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. ………/15.01.2021;  
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu;  
Ținând cont de  următoarele temeiuri juridice:  
Art. 879 alin.(2) şi (5) şi art. 880 din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  
Prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare coroborate cu cele ale art. 286 alin.(4) și art.287 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;  
Art.132 alin.(1), art.133 alin.(1), art.134, art.135 alin.(1) lit.a) din Regulamentului de avizare 
recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/09.07.2014, 
actualizat,  
Art.25 alin.(2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și proprietății imobiliare republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul art. 84 alin.(4), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.c); ),  art 139 alin (1), si art. 196 
alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 



HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se însuşeşte lucrarea cadastrală de dezmembrare imobil, executată de SC TEODOL SRL 
Reghin, vizată de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tg.Mureș, conform Anexei nr.1.  
Art.2.Se aprobă dezmembrarea suprafeței de 129200 mp, a imobilului-teren intravilan situat în 
Comuna Râciu, Județul Mureș, proprietate privată a Comunei Râciu cu număr cadastral 50197 
înscris în Cartea Funciară nr. 50197 a Comunei Râciu, în 2 loturi după cum urmează:  
a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral ………………. cu suprafaţa măsurată de 1726 mp – 
categoria de folosinţă curți construcții intravilan, proprietate privată a Comunei Râciu. 
b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral……………… cu suprafaţa măsurată de 127474 mp– 
categoria de folosinţă pășune extravilan, proprietate privată a Comunei Râciu. 
Art.3.Se dispune B.C.P.I. Tg.Mureș, înscrierea în evidenţele CF a celor aprobate în  articolele 
precedente.  
Art.4.Se mandatează Primarul comunei Râciu, să semneze actul autentic de dezmembrare.  
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureș; 
 Biroului financiar-contabil și resurse umane; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații cu publicul 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

 
 

PRIMAR,                                                                      Vizat pentru legalitate: 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil 
aparţinând domeniului privat al comunei Râciu 

 

Informaţii de bază 

Imobilul care face obiectul dezlipirii cu nr. cadastral 50197 în suprafață totală de 
129200 mp, este situat în T81, nr. topo  50197are categoria de pășune și aparține 
domeniului privat al comunei Râciu. 
Imobilul este amplasat în extravilanul localității Râciu, având următoarele 
vecinătăți: 
Spre N- Comuna Râciu, Spre E-Pădurea Ocolului Silvic, Spre S-Cimitirul din 
localitatea Râciu, iar Spre V-DJ 173. 
Având la bază documentația cadastrală și referatul de admitere emis de către 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, imobilul  a fost dezmembrat în 
două loturi: 
a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral ……… cu suprafaţa măsurată de 1726 mp 
– categoria de folosinţă curți construcții intravilan, proprietate privată a Comunei 
Râciu. 
b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral ……. cu suprafaţa măsurată de 127474 
mp– categoria de folosinţă pășune, proprietate privată a Comunei Râciu. 
Pentru înscrierea în cartea funciară a operațiunii de modificare a imobilului, prin dezlipire 
în două loturi documentația cadastrală va fi însoțită de act autentic de dezmembrare, 
conform reglementărilor Codului Civil și a Legii nr. 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare. 

Legea 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare (**republicată**) 
reglementează înscrierea în cartea funciară a operațiunilor de alipire/dezlipire: 
ART. 25 
(1) Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a 
acestora, pot să le alipească într-un imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi 
a actului autentic, întocmite în condiţiile legii. 
 (2) Actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în 
formă autentică. 
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Codul civil-Legea 287/2009- reglementează alipirire/dezlipirile la art.879- 
Modificarea imobilului înscris în cartea funciară: 
 (1) Imobilul înscris în cartea funciară se poate modifica prin alipiri, dacă mai multe 
imobile alăturate se unesc într-un singur imobil sau dacă se adaugă o parte dintr-
un imobil la un alt imobil ori, după caz, se măreşte întinderea acestuia. 
 (2) De asemenea, imobilul înscris în cartea funciară se modifică şi prin dezlipiri, 
dacă se desparte o parte din imobil sau se micşorează întinderea acestuia. 
 (3) Alipirea sau dezlipirea unui imobil grevat cu sarcini nu se poate face decât cu 
consimţământul titularilor acelor sarcini. Refuzul titularilor sarcinilor nu trebuie să 
fie abuziv, el putând fi cenzurat de către instanţa judecătorească. 
(5) Operaţiunile de modificare a imobilului înscris în cartea funciară, prin alipiri sau 
dezlipiri, au caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate. 
Codul de procedură civilă-Legea 134/2010 definește înscrisul authentic:art.269-(1) 
Înscrisul autentic este înscrisul întocmit sau, după caz, primit şi autentificat de o 
autoritate publică, de notarul public sau de către o altă persoană învestită de stat 
cu autoritate publică, în forma şi condiţiile stabilite de lege. Autenticitatea 
înscrisului se referă la stabilirea identităţii părţilor, exprimarea consimţământului 
acestora cu privire la conţinut, semnătura acestora şi data înscrisului. 
(2) Este, de asemenea, autentic orice alt înscris emis de către o autoritate publică 
şi căruia legea îi conferă acest caracter. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare 
a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Râciu 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   15  ianuarie 2021 

 
privind concesionarea prin licitație publică deschisă, pe o perioadă de 25 ani a unei suprafețe 
de teren de 1726 mp, aparținând domeniului privat al a comunei Râciu, indentificate în CF 
50197 supus dezmembrării, pentru realizarea unei construcții în domeniul serviciilor 

 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.11 din            
21.01.2020  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 
alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative;  
 
Având în vedere solicitarea înregistrată sub nr. 217 din data de 15.01.2021 de catre SC Vasco Wash SRL 
Ungheni care solicită concesionarea suprafeței de teren de 1726 mp 
Având în vedere expunerea de motive nr…… al primarului comunei Râciu privind concesionarea, prin 
licitație publică deschisă, pe o perioadă de 25 ani a unei suprafețe de teren de 1726 mp, aparținând 
domeniului privat al a comunei Râciu, indentificate în CF 50197 supus dezmembrării, pentru realizarea 
unei construcții în domeniul serviciilor 
Văzând extrasul de Carte Funciară: CF nr. 50197 Râciu  și documentația de dezmembrate în două parcele; 
Ținând cont de prevederile: 
Ordinului nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie și înscriere în 
evidențele de cadastru și carte funciară, actualizat, cu modificările și completările ulterioare; 
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completârile ulterioare; 
Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată.  
Art. 36, alin. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991; 
Art. 13 alin.1) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicatâ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Luând în considerare art. 555 și următoarele din Noul Cod Civil; 
Ținând cont de următoarele principii: 
1.) satisfacerea interesului public urmărit de Consiliul Local și Primarul comunei Râciu;  
2.) satisfacerea interesului persoanelor fizice fară nicio DISCRIMINARE, urmărit de Consiliul local și 
Primarul comunei Râciu , pentru cetațenii  comunei,  
3.)satisfacerea nevoilor financiare urmărite de Consiliul local și Primarul comunei pentru atragerea de 
fonduri la bugetului local în vederea susținerii investiților demarate pentru comună și cetățenii comunei, 
prin respectarea principiului autonomiei locale financiare, statuate de legiuitor în cazul oportunitaților 
ivite; 



Luănd în considerare prevederile art.1, art. 3 din O.G.nr. 137/2000; 
Văzând dispozițiile art.1, art.20, art.21 alin. 1,din CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII 
EUROPENE (2010/C 83/02) 
Conform dispozițiilor art. (1) alin. 3)  și alin. (5), art. (11), art. 15), art. 16, art. 20 din  Constituția României 
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin.(1), lit.a), art. 197 alin. (1) și alin. (2), 

art. 198 alin. (1) și alin. (2), art.311-327, precum și art. 354 și art. 362 alin.(1) ale OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 În temeiul art. 36, alin. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, se atestă apartenența la domeniul 
privat al comunei Râciu a suprafeței de teren de 1726 mp, identificată în CF nr. 50197 Râciu, supus 
dezmembrării. 
Art.2 Consiliul local al comunei Râciu ia  act de faptul că  parcela de teren prevăzute la art. 1 este cuprinsă 
în extravilanul comunei Râciu, sens în care categoria de folosință de pășune nu corespunde realității, iar 
pe cale de consecință aprobă schimbarea categoriei de folorință pentru suprafața de teren de 1726 mp, 
in curți construcții. 
Art.3 Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a suprafeței  de teren de 1726 mp, 
identificată în CF nr. 50197, pentru care se va realiza dezmembrarea.  
Art.4 Contractul de concesiune va fi încheiat pe o perioadă de 25 de ani, cu posibilitatea de prelungire în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, prin simplul acord de voinţă 
al părţilor, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu depaşească 49 ani.  
Art.5.Se aprobă Studiul de Oportunitate nr. ……….. privind concesionarea prin licitatie a terenului 
proprietate privată a comunei Râciu, în suprafată de 1726 mp, situat in Râciu inscris in CF nr. ………………, 
identificat cu nr. cad. …………… 
 Art.6. Se împuternicește primarul comunei Râciu, domnul Belean Alin-Ciprian, să semneze contractul de 
concesiune pentru suprafața de teren prevăzute la art. 3; 
Art.7. Contravaloarea operatiunilor notariale va fi suportata de catre cel care a adjudecat terenul vandut 
prin licitatie publica. 
Art.8. Concesionarul are obligatia realizarii obiectivului în termen de 12 luni și numai in baza unei 
documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire, elaborata in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Județean 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,                                                                      Vizat pentru legalitate: 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 
   ………………………. 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind concesionarea prin licitație publică deschisă, pe o perioadă de 25 ani a unei suprafețe 
de teren de 1726 mp, aparținând domeniului privat al a comunei Râciu, indentificate în CF 
50197 supus dezmembrării, pentru realizarea unei construcții în domeniul serviciilor 

Informaţii de bază 

Obiectul concesionarii prin licitatie publica este domeniul privat al comunei Râciu, 
constituit din  parcelele cu nr.cadastral  .........  
în suprafaţă totală de cca 1726 mp, fiind în prezent în  administrarea comunei. 
 Situatia Juridica : Aşa cum rezultă şi din raportul compartimentului agricol, 
cadastru și relații cu publicul şi studiul de oportunitate, imobilul ce face obiectul 
concesiunii este înscris in: înscris în C.F. nr.50197 in suprafata de 1726 mp; 
- terenul este amplasat extravilan  
-suprafata totala este de 1726 mp; 
-proprietar este Comuna Râciu,  judetul Mureș; 
-terenul face parte din domeniul privat al Comunei Râciu, in administrarea 
Consiliului Local 
-parcela în cauză nu face obiectul unui litigiu care să afecteze drepturile reale de 
proprietate, posesie şi dispoziţie ale Consiliului local , aşa cum rezultă din 
Incheierile de respingere emise de OCPI Mureș şi anexe. 
Motive de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica realizarea 
concesionării: 
Terenul propus spre concesionare, va primi o destinatie utila, va constitui noi 
venituri la bugetul local, va contribui la dezvoltarea comunei si atragerea 
investitiilor, fiind un teren ce acum  aduce venituri mici pentru comună din 
administrarea acestuia de crescatorii de animale. 
Terenul este în prezent neamenajat, implicand cheltuieli de la bugetul local, in 
scopul intretinerii acestuia, in conditiile impuse de normele de mediu. 
Terenul se concesionează pentru construirea unui construcții în domeniul 
serviciilor. 
Necesitatea şi oportunitatea acestei concesiuni este de a atrage un investitor care 
odată cu realizarea investiţiei va aduce la bugetul local venituri mari din 
următoarele surse: taxa de concesiune, la care se adaugă taxa pentru eliberarea 
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autorizaţiei de construire care este de 0,5% din valoarea construcţiei, crearea de 
locuri de muncă, impozite pe salarii, cote defalcate din TVA, impozitul pe profit, 
implicarea investitorului prin sponsorizări în acţiunile cultural sportive ale comunei, 
etc. Nu în ultimul rând este crearea unui brand al localităţii şi oportunitatea de a 
atrage alti investitori în comună.  
Din punct de vedere social, aceste venituri  obtinute, se vor folosi in interesul 
general al locuitorilor din comuna şi în creşterea bunăstării locuitorilor comunei.  
Consider că reducerea suprafeţei actuale a păşunii comunei cu cca 1726 mp nu 
afectează în aşa mare măsură crescătorii de animale, în comparaţie cu beneficiile 
ulterioare de care se pot bucura aceştia. 
Ca urmare consider necesară şi oportună organizarea unei licitaţii publice pentru 
concesionarea suprafeţei totale de 1726 mp şi supun aprobării consiliului local 
proiectul de hotărâre, Caietul de sarcini şi Regulamentul de organizare a licitaţiei. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă, pe o perioadă de 25 
ani a unei suprafețe de teren de 1726 mp, aparținând domeniului privat al a 
comunei Râciu, indentificate în CF 50197 supus dezmembrării, pentru realizarea 
unei construcții în domeniul serviciilor. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   16 decembrie  2020 

 

pentru validarea Dispoziției nr. 234 din data de 15.12.2020 privind scutirea de la plata unor taxe 

locale datorate de societățile comerciale care au fost închise pe perioada stării de urgență ca 

urmare a pendemiei de coronavirus. 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.11 din            
21.01.2020  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: 
DISPOZIŢIA  Nr. 234 din data de 15.12.2020 privind scutirea de la plata unor taxe locale datorate 
de societățile comerciale care au fost închise pe perioada stării de urgență ca urmare 
a pandemiei de coronavirus  
Expunerea de motive nr.                  întocmită de Primarul comunei Râciu pentru validarea Dispoziției 
nr. 234 din data de 15.12.2020 privind scutirea de la plata unor taxe locale datorate de societățile 
comerciale care au fost închise pe perioada stării de urgență ca urmare a pendemiei de 
coronavirus. 
Ținând cont că prin instituirea stării de urgenţă au fost luate măsuri care au afectat activitatea 
întreprinderilor mici şi mijlocii - persoane fizice întreprinzători şi societăţi de dimensiuni reduse, 
care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei româneşti, ci şi a pieţei unice europene, 
În conformitate cu: 
Prevederile Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe 
teritoriul Romaniei; 
Prevederile ORDONANȚEI MILITARE nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă 
urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri; 
Prevederile Ordonantei militare nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19; 
Prevederile Ordonanţei de Urgenta nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare 



Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul 
situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2; 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 32 din 26 martie 2020 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020  pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri  în domeniul protecţiei sociale în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru 
stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie social; 
Prevederile Ordinului nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta 
operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2; 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscal; 
În temeiul prevederilor art.196, alin. (1), lit. b)  din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, 

DISPUNE: 

Art.1. Se aprobă validarea Dispoziției nr. 234 din data de 15.12.2020 privind scutirea de la plata 
unor taxe locale datorate de societățile comerciale care au fost închise pe perioada stării de 
urgență ca urmare a pendemiei de coronavirus, ca urmare a actelor normative adoptate, astfel: 
a)Pentru lunile martie-mai 2020 societățile comerciale care au fost închise pe perioada stării de 
urgență ca urmare a pandemiei de coronavirus sunt scutite de la plata taxei locale de bar, a taxei 
de salubrizare și  a taxei de canalizare. 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 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; 
 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,                                                                      Vizat pentru legalitate:  
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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Primar, 

Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru validarea Dispoziției nr. 234 din data de 15.12.2020 privind scutirea de la plata unor taxe locale 

datorate de societățile comerciale care au fost închise pe perioada stării de urgență ca urmare a 

pendemiei de coronavirus. 

Informaţii de bază 

În circumstanțele excepționale create de amenințarea cu infecția cu noul coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19), prin acest proiect de hotărâre se stabilesc o serie de măsuri de sprijin pe perioada stării 
de urgență. Pentru susținerea activității economice locale, pe perioada stării de urgență se va lua 
măsura scutirii de la plata taxei locale de bar, a taxei de salubrizare și  a taxei de canalizare. 
Scutirea de taxe locale datorate se face deoarece aceștia și-au întrerupt total activitatea datorită stării 
de urgență.  
Suspendarea activității de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi 
nealcoolice, organizată de baruri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop 
din interiorul sau exteriorul locației, au făcut ca aceste societăți să nu dispună de resurse financiare, 
existând pericolul închiderii definitive a acestora. 
Având în vedere faptul că, prin lege, a fost suspendată sau limitată, după caz, activitatea unor 
operatori economici, în mod voluntar, o serie de operatori economici și-au încetat activitatea sau au 
luat măsuri de reducere a acesteia, iar în acest context operatorii economici respectivi nu  au avut 
încasări. 
Scutirea de aceste taxe este o gură de oxigen pentru ca aceștia să-și poată continua activitatea. 

   

Propunerea spre 

aprobare 

Stimaţi consilieri,  

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre pentru 

validarea Dispoziției nr. 234 din data de 15.12.2020 privind scutirea de la plata unor taxe locale 

datorate de societățile comerciale care au fost închise pe perioada stării de urgență ca urmare a 

pendemiei de coronavirus. 

  

Semnătura 

reprezentantului legal 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   16 decembrie  2020 

 
privind modificarea capitolului VIII-taxe speciale, anexa A din  HOTĂRÂREA nr. 64  din 27 
octombrie 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi 
juridice din comuna Râciu în anul 2021. 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.11 din            
21.01.2020  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: 
Adresa ADI Ecolect nr. 4960/11.12.2020 înregistrată la instituția noastră cu nr. 7180/15.12.2020, privind 
modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare  a taxei speciale de salubrizare 
pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul 
Mureș aprobat prin HCL nr.48/2019 și aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru  anul 2021, în comuna 
Râciu;  
Expunerea de motive înregistrată sub nr.       /…….01.2021 prezentată de domnul Belean Alin-Ciprian primar 
al comunei Râciu, privind modificarea capitolului VIII-taxe speciale, anexa A din  HOTĂRÂREA nr. 64  din 27 
octombrie 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din 
comuna Râciu în anul 2021. 
HOTĂRÂREA nr. ……  din 29 ianuarie 2021 privind  modificarea și completarea Regulamentului de instituire și 
administrare  a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al 
Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș aprobat prin HCL nr.48/2019 și aprobarea taxei 
speciale de salubrizare pentru  anul 2021, în comuna Râciu 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată (r1); 
Art.56, art.120 alin.1, art.121 alin.1-2 și art.139 alin.2 din Constituția României, republicată; 
Art.4 și art.9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
Art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
Art.20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006; 
Art.1, art.2 alin.1 lit.h, precum și pe cele ale Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 



Art.491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  
Indexarea impozitelor şi taxelor locale 
(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este 
stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, 
de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile 
oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
Art.344 și altele din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Art.16 alin.2, art.26 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 
Art.2 alin.2 lit.e din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 
Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, din care rezultă că rangul 
Comunei Râciu este II; 
H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Art.19 și art.20 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 
Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative; 
Art.1 alin.4, art.8 alin.3 lit.j, art.43 alin.7 și art.44 alin.2 lit.d din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 
nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.5 alin.2 lit.k, art.26 alin.1 lit.b-c, alin.3, alin.5 și alin.8 din Legea serviciului de salubrizare a localităților 
nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Art.5-7 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul 
comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, 
ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 
O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Râciu nr.84 din 29 noiembrie 2019, privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale în Comuna Râciu pentru anul 2020;  
Faptul că unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale are la bază dreptul de a institui și de a percepe 
impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în 
competența autorităților; 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Râciu; 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu; 
In temeiul prevederilor articolului 129, alin. (4), lit,c), 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1. Se aprobă modificarea capitolului VIII-taxe speciale, anexa A din  HOTĂRÂREA nr. 64  din 27 octombrie 
2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu 
în anul 2021, conform datelor din anexa care face parte componentă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Celelalte articole  și capitole ale anexei la HOTĂRÂREA nr. 64  din 27 octombrie 2020 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice rămân nemodificate.  
Art.3.Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.01.2021. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul comunei Râciu prin Biroul 
financiar contabil şi 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; 
 Trezoreriei Tg.Mureş; 
 AJFP 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,                                                                      Vizat pentru legalitate: 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 
   ………………………. 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind modificarea capitolului VIII-taxe speciale, anexa A din  HOTĂRÂREA nr. 64  din 27 octombrie 
2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna 
Râciu în anul 2021 

 

Informaţii de bază 

Aplicabilitatea taxei de salubrizare din anul 2020 stabilită de către ADI 
Ecolect a fost valabilă până la data de 31.12.2020. Ca urmare, este necesară 
aprobarea nivelului taxei  de salubrizare pentru anul 2021  pentru 
susținerea, din veniturile realizate prin aplicarea ei și prin utilizarea integrală 
a acestora, a următoarelor activități ale serviciului de salubrizare:  
• colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al 
deșeurilor similare (provenind din activități comerciale din industrie și 
instituții), inclusiv fracții, colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; sunt 
incluse aici şi deşeurile periculoase, menajere şi deşeurile voluminoase 
colectate în cadrul campaniilor de colectare;  
• operarea/administrarea stațiilor de transfer zonale pentru deșeurile 
municipale și deșeurile similare; 3/3  
• sortarea/transferul deșeurilor municipale și deșeurilor similare prin 
infrastructura creată in cadrul proiectului SMID; 
 • tratarea deșeurilor colectate in amestec prin Stația de Tratare Mecanică 
și Biologică;  
• administrarea Depozitului zonal de deșeuri.  
În conformitate cu cele prezentate, începând cu data de 01.01.2021, nivelul 
taxei se modifică raportat la cerinţele mai sus indicate, după cum urmează: 
- Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 5,09 lei/pers/luna+TVA (din care 
componenta județeană 2,39 lei+TVA, componenta locală 2,70 lei+TVA); 
valoarea totala cu TVA inclus este de 6,05 lei/pers/luna. 
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-Taxa utilizatori non-casnici:   530,66 lei/tonă+TVA (din care componenta 
județeană 249,41 lei+TVA, componenta locală 281,25 lei+TVA), valoarea 
totala cu TVA inclus este de 631,49 lei/tona. 
Ținând cont de datele existente în acest moment, precum şi de situaţia reală,   
propunem spre aprobare  instituirea și administrarea  taxei speciale de 
salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al 
Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș (aprobat prin HCL 
nr.48/2019) și aprobarea taxei speciale de salubrizare pe anul 2021. 

   

Propunerea spre aprobare 

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

hotărâre privind modificarea capitolului VIII-taxe speciale, anexa A din  
HOTĂRÂREA nr. 64  din 27 octombrie 2020 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Râciu în 
anul 2021 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 
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