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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
08.02.2021 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada februarie-aprilie 
2021 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 12.02.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 20 din 08.02.2021, 
conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), 
alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; 
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu nr. 736 din 08.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
a Consiliului Local Râciu, pentru perioada februarie-aprilie 2021; 
Ordinul 414 din 27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Râciu; 
HOTĂRÂREA nr. 70  din 31 octombrie 2019 privind revizuirea  Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului local al comunei Râciu. 
Propunerile consilierilor locali, 
Ținând cont de art.123, alin.(1),  alin.(4), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) și 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 desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Râciu, pentru o perioadă de 3 luni (februarie-
aprilie  2021), dl/dna consilier Vincovici Iulius-Aurelian. 
Art.2. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local Râciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 2016 și revizuit prin Hotărârea nr. 
70/2019. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Local şi Primarului  Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro.  

 
Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 

BELEAN ALIN-CIPRIAN                                         Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                             Dunca Ioan                   
 ………………………….....                                                              ……………………… 

http://www.comunariciu.ro/


 

 ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ 

COMUNA RÂCIU 
 

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

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                             

 Primar 
Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada februarie-aprilie 2021 

Informaţii de bază 

Ţinând cont de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al 
comunei Râciu, aprobat prin H.C.L Nr.7/2016, unde la Cap.II, secţiunea I,         
art.10, modificat și completat prin HOTĂRÂREA nr. 70  din 31 octombrie 2019, este 
stabilită durata mandatului preşedintelui de şedinţă. Durata mandatului 
preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni, perioadă în care acesta 
nu-şi pierde calitatea de consilier. 
În baza prevederilor art. 123, alin.1,  alin.4, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
Având în vedere că mandatul domnului consilier Cozoș Petru s-a încheiat, va 
rugăm să nominalizați un alt consilier pentru a îndeplini funcția de președinte. 

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit.a) din OU 57/2019 
privind Codul administrativ, considerăm că se poate promova: 
Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
Local Râciu, pentru perioada februarie-aprilie 2021. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 

 

 

 

 

 

  
 

Nr. de înregistrare: 736 din  08.02.2021 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   8 februarie  2021 

 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008 privind completarea și 

actualizarea anexei la HCL 16/2001 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Râciu. 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta extraordinara din data de 12.02.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 20 

din 08.02.2021, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 

art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

Analizând: 

Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2008 din    31  octombrie    2008 pentru modificarea, completarea 
şi actualizarea anexei  la Hotărârea Consiliului Local nr.16  din 24.04.2001  privind Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei  RÂCIU, judeţul Mureş; 
Cererea de înscriere nr. 404/25.01.2021 înregistrată la OCPI-Biroul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară sub nr. 6914/28.01.2021 privind inscrierea dreptului de proprietate privată publică 
asupra terenului identificat în CF nr. 50311 Râciu a imobilului situat în strada Târgului nr. 5, 
reprezentând Piața Râciu. 
Referatul BCPI Tg.Mureș înregistrat la instituția noastră cu nr. 784/08.02.2021 prin care ne solicită 
să înlăturăm neconcordanța dintre acte și situația din cartea funciară, cu privire la suprafața 
imobilului.  
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu nr. 785 din 09.02.2021 pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008 privind completarea și actualizarea anexei la HCL 
16/2001 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Râciu. 
Având în vedere că în anexa la HCL 24/2008 suprafața identificată la imobilul menționat este de 1,77 
ha, iar în extrasul CF 50311 Râciu suprafața măsurată este de 1,7715 ha: 
Ținând cont de: 
Prevederile Legii nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată* cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996*) 
Prevederile art.289, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 



Prevederile art. 6(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, 
Prevederile HG 913/2009 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș. 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2008 privind completarea și 
actualizarea anexei la HCL 16/2001 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Râciu, în sensul modificării poziţiei 222 – „ Piața Râciu”, la coloana 3-Elemente de 
identificare care va avea următorul cuprins-”Localitatea Râciu, pavată cu beton, gard din plase de 
sârmă, suprafața teren 1,7715 ha în loc de 1,77 ha, vecini: N=cimitir, S=Autoritatea Națională de 
Îmbunătățiri Funciare, E și V= calea ferată”. 
Art.2. Celelalte articole ale anexei la  Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2008 privind completarea și 
actualizarea anexei la HCL 16/2001 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Râciu, rămân nemodificate. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Râciu prin 
Biroul financiar contabil şi resurse umane. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 OCPI-BCPI Tg.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 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008 privind completarea și actualizarea 

anexei la HCL 16/2001 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Râciu. 

Informaţii de bază 

Având în vedere imobilul situat în comuna Râciu, str. Târgului, nr. 5, jud.Mureș, 
beneficiar comuna Râciu, a fost identificat în CF nr. 50311 cu suprafața de 17715 
mp, iar în HCL 24 /2008 privind completarea și actualizarea anexei la HCL 16/2001 
privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Râciu, cu 
suprafața de 1,77 ha.  
În urma depunerii Cererii de înscriere nr. 404/25.01.2021 înregistrată la OCPI-Biroul 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară sub nr. 6914/28.01.2021 privind inscrierea 
dreptului de proprietate privată publică asupra terenului identificat în CF nr. 50311 
Râciu a imobilului situat în strada Târgului nr. 5, reprezentând Piața Râciu, OCPI-
BCPI a întocmit referatul înregistrat la instituția noastră cu nr. 784/08.02.2021 prin 
care ne solicită să înlăturăm neconcordanța dintre acte și situația din cartea 
funciară, cu privire la suprafața imobilului. Între cele două înregistrări există o 
diferență de 15 mp. Dacă în primul caz măsurătorile au fost efectuate cu sisteme 
neomologate, măsurătorilepentru înscrierea în CF  au fost efectuate cu aparatură 
electro-optică, iar prelucrarea datelor s-a realizat cu ajutorul computerului. 
Terenul are categoria de folosință curți construcții intravilan și este utilizat pentru 
funcționarea târgului săptămânal. 

   

Propunerea spre aprobare 

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

hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008 

privind completarea și actualizarea anexei la HCL 16/2001 privind inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Râciu. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 

 
   

Nr. de înregistrare: 785  din 09.02.2021 

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


 


	EXPUNERE DE MOTIVE
	EXPUNERE DE MOTIVE


