
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 25 din 30 martie 2021 

 
privind validarea mandatului  de consilier local al dlui Borda Gheorghe, din partea P.M.P. în cadrul 
Consiliului local al comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data  30.03.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 36 din 
22.03.2021  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: 
Încheierea civilă nr. 5996 a Judecătoriei Tg.Mureș, Secția Civilă, pronunțată în Ședința camerei de 
consiliu la data de 16.10.2020 prin care s-a admis cererea formulată de petentul BIROUL ELECTORAL 
DE CIRCUMSCRIPȚIE nr. 77 Râciu prin care s-a invalidat mandatul de consilier local obținut de 
candidatul Belean Alin-Ciprian, propus de Partidul Național Liberal, și validarea mandatelor de 
consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Râciu, jud. Mureș atribuite, în urma alegerilor 
pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020. 
Adresa nr. 8/12.02.2021 prin care P.M.P. Mureș ne transmite că următorul pe lista supleanţilor 
P.M.P. la alegerile locale din 27 septembrie 2020 este domnul Borda Gheorghe, acesta având și 
calitatea de membru al P.M.P. Râciu; 
Adresa nr. 1375/04.03.2021 conținând documentele doveditoare privind condițiile cumulative 
pentru validarea mandatului supleant transmise Judecătoriei Tg.Mureș; 
Dosarul nr. 2336/320/2021 constituit de către Judecătoria Tg.Mureș  având ca obiect validare 
mandat consilier SUPLEANT 
Încheierea Civilă nr. 1708 din 08.03.2021 a Judecătoriei Tg.Mureș prin care se validează mandatul 
de consilier local în cadrul Consiliului Local al com. RÂCIU, jud. Mureș atribuit, în urma alegerilor 
pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020, domnului Borda Gheorghe 
- propus de PMP. 
Reținând prevederile art. 114 alin.(2) lit. a-d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,  
În temeiul  art. 122, coroborat cu art. 204 alin.(2) lit.a) și 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 



Art.1. Se validează mandatul de consilier local al dlui Borda Gheorghe, din partea PMP în cadrul 
Consiliului local al comunei Râciu, ca urmare demisiei din funcția de  consilier local obținut de 
candidatul Aștelean Toader-Vasile, propus de Partidul Mișcarea Populară. 
Art.2. Se ia act de depunerea jurământului de către dl Borda Gheorghe în faţa Consiliului Local al 
comunei Râciu. 
Art.3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează secretarul general al comunei Râciu.  
Art.4.Prezenta hotărâre de validare a mandatului poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de 
contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, 
de la comunicare.  
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul 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. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Vincovici Iulius-Aurelian                              Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                      Dunca Ioan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 26  din 30 martie 2021 
 

privind  modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. II a Consiliului Local al comunei 
Râciu-Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii, tineret si sport 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data 30.03.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.36          din 
22.03.2021  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: 
Proiectul de hotărâre privind  privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. II a 
Consiliului Local al comunei Râciu 
Hotărârea nr. 59  din  4  noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al comunei Râciu. 
Încheierea Civilă nr.  1708 din 08.03.2021 a Judecătoriei Tg.Mureș prin care se validează mandatul 
de consilier local în cadrul Consiliului Local al com. RÂCIU, jud. Mureș atribuit, în urma alegerilor 
pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020, domnului Borda Gheorghe 
- propus de PMP 
Încheierea civilă nr. 5996 a Judecătoriei Tg.Mureș, Secția Civilă, pronunțată în Ședința camerei de 
consiliu la data de 16.10.2020 prin care s-a admis cererea formulată de petentul BIROUL 
ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE nr. 77 Râciu prin care s-a invalidat mandatul de consilier local 
obținut de candidatul Belean Alin-Ciprian, propus de Partidul Național Liberal, și validarea 
mandatelor de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Râciu, jud. Mureș atribuite, în 
urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020. 
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Propunerile liderilor de grup ai PNL PMP, PSD, AUR și POL privind organizarea comisiilor de 
specialitate pe principalele domenii de activitate social-economică; 
Depunerea jurământului de către domnul Borda Gheorghe la începutul ședinței Consiliului local, 
din data de …martie  2021; 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei 
RÂciu, aprobat prin Hotărârea nr. 70/31.10.2019, precum și a prevederilorart. 133, alin. 2 , art. 



139, 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 modificarea componenţei comisiei de specialitate nr. II a Consiliului Local al 
comunei Râciu - Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 
munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, prin desemnarea consilierului local, 
domnul Borda Gheorghe, ca membru în comisie, în locul domnului Aștelean Toader-Vasile. 
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul 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. 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează                                                                                    
Vincovici Iulius-Aurelian                            Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                                       Dunca Ioan                      

                                                                                                                ……………………….    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 27 din 30 martie  2021 

 

privind prelungirea scrisorii de garanție de restituire a avansului in favoarea AFIR pentru proiectul 
"SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ COPII, COMUNA RÂCIU, JUD. 
MUREȘ". 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data 30.03.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.36 din 
22.03.2021  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;  
Analizând:  
Expunerea de motive cu nr.1967 din 23.03.2021 a primarului Belean Alin-Ciprian, cu privire la  
prelungirea scrisorii de garanție de restituire a avansului in favoarea AFIR pentru proiectul 
"SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ COPII, COMUNA RÂCIU, JUD. 
MUREȘ"; 
HOTĂRÂREA nr. 15  din  24 februarie 2017 privind trecerea din domeniul privat  în domeniul public 
de interes local al imobilului  "Centrală Termică Blocuri",  situat  în Râciu, Strada Vasile Conţiu nr.4; 
HOTĂRÂREA nr.16  din  24 februarie 2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru investiţia  „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, 
comuna Râciu, judeţul Mureş” ;  
HOTĂRÂREA nr. 17  din  24 februarie 2017 privind implementarea proiectului „Schimbare de 
destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, comuna Râciu, judeţul Mureş; 
Contractul de finantare AFIR cu nr.CO7200EN00011772800804/08.06.2018, “Pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului national de dezvoltare rurala”, a carui 
obiect il constituie  alocarea unei finantari nerambursabile de catre Autoritatea Contractanta, pentru 
punerea in aplicare a proiectului „SCHIMBARE DE DESTINATIE CENTRALA TERMICA IN GRADINITA 
COPII, COMUNA RÂCIU, JUD.MURES” in suma totala de 740.985.66  lei. 
HOTĂRÂREA nr. 42  din  29 iunie  2018 privind solicitarea scrisorii de garanție de restituire a avansului 
în favoarea AFIR de la Fondul de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pentru acoperirea 
avansului solicitat pentru proiectul „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 
COPII, COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în cadrul PNDR, sub-măsura 7.2. 
Luand în considerare prevederile: 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 



Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 (*actualizată*) privind reglementarea unor măsuri 
pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului 
rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificarea economiei în zonele rurale cu modificările ulterioare; 
Art. 4 şi art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 
a OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate 
prin PNDR;  
Prevederile art. 4 şi art. 5 din HGR 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 
a OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate 
prin PNDR; 
Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit. ,,a” și alin. (7), lit. ,,d” coroborat cu 139, alin. (1) 
şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul 
Mureş adoptă următoarea, 
  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1 Se aprobă prelungirea scrisorii de garanţie de restituire a avansului in favoarea AFIR în valoare 
de 370.490,50 lei de la de la Fondul de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pe o perioadă de 6 
luni, pentru derularea investiţiilor din cadrul proiectului „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CENTRALĂ 
TERMICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ COPII, COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în cadrul PNDR, sub-măsura 
7.2. 
Art.2 Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie este de 41 luni, prima lună fiind luna august anul 
2018, ultima lună fiind luna decembrie, anul 2021;  
Art.3 Scrisoarea se prelungeşte pe o perioadă de 6 luni, prima lună de prelungire fiind luna iulie anul 
2021, ultima lună fiind luna decembrie, anul 2021; 
Art.4 Suma aferentă plăţii comisionului pentru prelungirea scrisorii de garanţie se va suporta din 
fonduri proprii; 
Art.5 Se împuterniceşte domnul Belean Alin-Ciprian, primarul comunei Râciu, să semneze solicitarea 
de acordare a prelungirii scrisorii de garanţie menţionată la art. 1, în numele şi pentru comuna Râciu. 
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de 
lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei Tg. Mureş; 
 Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A; 
 AFIR; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Vincovici Iulius-Aurelian                             Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 
                                                                                                  ………………      

http://www.comunariciu.ro/


   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 28 din  30 martie 2021 

 
privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru 
secretarul general al unității administrativ-teritoriale, pentru activitatea defășurată în anul 
2020. 
 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data 30.03.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.36         din 
22.03.2021  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;  
Analizând:  
-Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu, nr.1969 din data de 23.03.2021         precum 
şi raportul comisiilor de specialitate;  
Ținând cont de raportul de activitate elaborat de secretarul general al comunei Râciu, înregistrat 
sub nr. 1970/23.03.2021; 
Dispoziția Primarului nr.31/01.03.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei pentru activitatea 
defășurată în anul 2020. 
În baza prevederilor: 
Art.485, alin.(1)-ali.(5), art.621 precum și prevederile art.11 alin.(4) lit.e) si alin.(6), art.12, alin.(5) 
din Anexa nr.6-Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată 
începând cu ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității 
funcționarilor publici debutanți numiți in funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
Art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în a administrația publică; 
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1),  ale art. 196, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
  



Art.1.Se aprobă acordarea calificativului foarte bine la evaluarea performanţelor profesionale 
individuale pentru activitatea desfăşurată în anul 2020 de către secretarul general al unității 
administrativ-teritoriale, domnul Dunca Ioan. 
Art.2. (1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează de către Primarul 
comunei Râciu, în condițiile legii, cu luarea în considerare a propunerii de evaluare aprobate la 
alin. (1). 

(2) Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemnează, potrivit art. 62
4 

alin(2) din 
Legea nr.24/2019. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 D-lui Dunca Ioan- secretar general; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Vincovici Iulius-Aurelian                             Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 
                                                                                                  ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 29 din  30  martie 2021 

 
privind aprobarea inchirierii   mijlocului fix-autoutilitară N3, marca MAN, tip TGX28.400 6X2-2BL 
şi accesorii către SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL –DEPOZITUL DE DEȘEURI CONFORM –
SÂNPAUL, JUD. MUREȘ 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data 30.03.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.36 din 
22.03.2021  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;  
Analizând:  
Expunerea de motive cu nr.1972  din  23.03.2021 a primarului Belean Alin-Ciprian, cu privire la 
aprobarea inchirierii   mijlocului fix-autoutilitară N3, marca MAN, tip TGX28.400 6X2-2BL şi 
accesorii către SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL –DEPOZITUL DE DEȘEURI CONFORM –
SÂNPAUL, JUD. MUREȘ; 
Luând în considerare cererea SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL –DEPOZITUL DE DEȘEURI 
CONFORM –SÂNPAUL, JUD. MUREȘ, exprimată în data de 10.03.2021 prin reprezentantul 
dumneavoastră prin care solicitați închirierea mijlocului fix  autoutilitară N3, marca MAN, tip 
TGX28.400 6X2-2BL şi accesorii, 
Fișa mijlocului fix, nr.de inventar 4013, grupa echipamente tehnologice, Masină de agățat 
containere incărcător cârlig. 
Ținând cont de prevederile: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Respectând procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art.196 (1) lit.a). din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările ulterioare, adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 



Art.1. Se aprobă  inchirierea   mijlocului fix-autoutilitară N3, marca MAN, tip TGX28.400 6X2-2BL 
şi accesorii către SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL –DEPOZITUL DE DEȘEURI CONFORM –
SÂNPAUL, JUD. MUREȘ, la prețul de 1000 euro/lună, pe o perioadă determinată de 6 luni, cu 
posibilitate de prelungire prin act adițional. 
Art.2.SC Iridex Group Import Export SRL se va ocupa de schimbarea anvelopelor de pe puntea de 
tractiune spate, cumpărare rovignetă, asigurarea (casco, RCA) și  efectuarea ITP-ului, iar instituția 
noastră va efecta revizia tehnică. 
Art.3.Se aprobă modelul contractului de închiriere prevăzut în Anexei 1 ce face parte integrantă 
din prezenta hotărîre 
Art.4.Se împuternicește Primarul comunei Râciu să semneze contractul de inchiriere.  
Art.5.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  viceprimarul comunei Râciu. 
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL –DEPOZITUL DE DEȘEURI CONFORM –SÂNPAUL, JUD. 

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. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Vincovici Iulius-Aurelian                             Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 

                                                                                                  ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

      
HOTĂRÂREA  

nr. 30 din  30  martie 2021 
 

privind încetarea contractului de concesiune nr.4922 din 07.12.2011 încheiat între comuna Râciu şi 
SC DENTAL MED DEA SRL, întrucât concesionarul nu mai desfăşoară activitate stomatologică 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data 30.03.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.36 din 
22.03.2021  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:  
Hotărârea Consiiului Local  nr. 63 din 30 noiembrie 2011 privind concesionarea spaţiului în care 
funcţionează cabinetul stomatologic prin atribuire directa; 
Cererea nr. 1939/22.03.2021 a doamnei dr. Bumb Andrea, medic specialist în stomatologie la “Dental 
Med Dea SRL”,  prin care solicită încetarea contractului de  concesiune a  spaţiului situat în comuna 
Râciu str. Gheorghe Şincai nr. 50, judet Mureş întrucât concesionarul nu mai desfăşoară activitate 
stomatologică începând cu luna aprilie 2020. 
Contractul de concesiune nr. 4922 din 07.12. 2011, precum şi actele adiţionale intocmite ulterior; 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu înregistrată de Primăria comunei Râciu sub nr. 1974 
din  23.03.2021,  
În conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 95/2006 (*republicată*) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
Ordonanţei Guvernului nr. 124 din 29.08.1998 (**republicată**)(*actualizată*) privind organizarea 
şi funcţionarea cabinetelor medicale;  
Hotărârii de Guvern nr. 884 din 03.06.2004 (*actualizata*) privind concesionarea unor spaţii cu 
destinaţia de cabinet medicale;  
Ordinului nr. 946 din 21 iulie 2004  pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune 
încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia 
de cabinete medicale; 
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c”, alin. (6) lit. ,,b”,  și alin. (7), lit. ,,c” coroborat 
cu 139, alin. (3) lit. ,,g”, şi  și art 196 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul 
local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 



Art.1. (1) Se aproba încetarea contractului de concesiune nr. 4922 din 07.12. 2011 încheiat între 
comuna Râciu şi SC DENTAL MED DEA SRL, întrucât concesionarul nu mai desfăşoară activitate 
stomatologică. 
(2) Contractul încetează la data de 31 martie 2021 dată până la care concesionarul este obligat să 
achite redevenţa la contract și facturile aferente utilităților. 
Art.2. Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  încredinţează primarul comunei 
Râciu și Compartimentul financiar contabil și resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC DENTAL MED DEA SRL; 
 Compartimentul financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Vincovici Iulius-Aurelian                             Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 
                                                                                                  ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

 

      
HOTĂRÂREA  

nr. 31  din  30  martie 2021 
 

privind aprobarea concesionarii directe a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale catre SC 
Multi Dent Clinic SRL 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data  30.03.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.36          din 
22.03.2021  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;  
Analizând:  
Hotărârea  nr.30/30.03.2021 privind încetarea contractului de concesiune nr.4922 din 07.12.2011 
încheiat între comuna Râciu şi SC DENTAL MED DEA SRL, întrucât concesionarul nu mai desfăşoară 
activitate stomatologică. 
Cererea nr. 1866/19.03.2021 depusă de SC Multi Dent Clinic SRL prin care solicită concesionarea 
spațiilor libere din cadrul Dispensarului uman.  
Având în vedere prevederile: 
Art.14, alin.(3) și (4) din ORDONANŢA nr. 124 din 29 august 1998 
(**republicată**)(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale; 
Art.2, ali (1) , art.4 și art.5. alin.(1) din HOTARAREA nr. 884 din 3 iunie 2004 (*actualizata*)privind 
concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale; 
ORDINULUI nr. 946 din 21 iulie 2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de 
concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii 
cu destinaţia de cabinete medicale; 
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c”, alin. (6) lit. ,,b”,  și alin. (7), lit. ,,c” coroborat 
cu 139, alin. (3) lit. ,,g”, şi  și art 196 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul 
local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea, 
  

 

HOTĂRÂRE: 
 
 



Art.1. Se aprobă cencesionarea directă a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale catre SC Multi 
Dent Clinic SRL în suprafață de 97,61- mp-domeniul privat al comunei Râciu, în vederea amenajării 
unui cabinet stomatologic și a unui laborator analize sânge. 
Art.2. Se aprobă durata concesionării pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia 
conform reglementărilor legale în vigoare, prin acordul părților. 
Art.3. Redevența datorată de către concesionar este de 100 lei/lunar/spațiu. 
Art.4. Contractul de concesiune și procesul verbal de predare-primire vor fi încheiate în 
conformitate cu modelul- cadru aprobat prin Ordinul MS și MAI nr.946/299/2004, anexele 1 și 2 la 
prezenta hotărâre. 
Art.5.În situația în care concesionarul are probleme în exercitarea profesiei, situație confirmată de 
Colegiul Medicilor sau  CJAS Mureș, se va rezilia contractul. 
Art.6.Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data de 1 aprilie 2021. 
Art.7. Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  încredinţează primarul comunei 
Râciu și Biroul financiar contabil și resurse umane. 
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Vincovici Iulius-Aurelian                             Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 

                                                                                                  ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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