
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 3 din 13 ianuarie 2021 
 

privind schimbarea temporară a destinației  clădirii situată în localitatea Râciu, str. Gheorghe 
Șincai, nr. 71, proprietatea  publică a comunei Râciu, în vederea înființării și funcționării  
Centrului de Vaccinare împotriva SARS-CoV-2  
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 13.01.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.3          
din  7 ianuarie  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 nr.107/11.01.2021 a primarului comunei Râciu privind schimbarea 
temporară a destinației  clădirii situată în localitatea Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 71, 
proprietatea  publică a comunei Râciu, în vederea înființării și funcționării  Centrului de 
Vaccinare împotriva SARS-CoV-2  
Adresa nr. 78/08.01.2021 a comunei Râciu  transmisă DSP Mureș prin care propune amenajarea 
unui Centru de Vaccinare în spațiul situat în localitatea Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 71, 
proprietatea  publică a comunei Râciu. 
Ținând cont de: 
Hotărârea Guvernului nr. nr. 1.031 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea Strategiei de 
vaccinare împotriva COVID-19 în România 
Ordinul nr. 2.171 din 21 decembrie 2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, 
organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 
Prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica , cu modificarile si completarile ulterioare;  
În temeiul art. 129, alin.(2), lit.”b”, alin. (6) , lit. „b” , art. 139, alin.(1), alin. (3), lit.”g” si art. 196, 
alin. (1), lit.”a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  Consiliul 
local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă schimbarea temporară a destinației  clădirii situată în localitatea Râciu, str. 
Gheorghe Șincai, nr. 71, proprietatea  publică a comunei Râciu, în vederea înființării și 
funcționării  Centrului de Vaccinare împotriva SARS-CoV-2.  



Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul 
comunei Râciu –Belean Alin-Ciprian. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, 
în termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 D.S.P. Mureș; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de 

internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș Petru                                                                    Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                              ………………                                                                                                                                                      
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