
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 4 din 29 ianuarie 2021 
 

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.218/15.01.2021 al primarului comunei Râciu 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,  
Raportul de specialitate nr.219/15.01.2021 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. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș Petru                                                                    Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                              ………………                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 5 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 
 

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.220/15.01.2021 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. 221/15.01.2021  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. 
Art.3. Nivelul taxei de salubrizare pentru utilizatori non-casnici se va adopta după primirea mai 
multor informații de la ADI Ecolect. 
Art. 4. Taxa stabilită  la art. 2 va fi aplicată începând cu data 1 ianuarie 2021. 
Art. 5. 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.6.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. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș Petru                                                                    Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                              ……………………….. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 6 din 29 ianuarie 2021 
 

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. 222/15.01.2021, precum și raportul de 
specialitate al Biroului financiar contabil și resurse umane nr. 223/15.01.2021;  
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. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș Petru                                                                    Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                              ………………                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 7 din 29 ianuarie 2021 
 
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 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 224/15.01.2021 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., categoria de folosinta curti-constructii, 
identificat conform planului de situație - 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 1295 
m.p., situat in intravilanul comunei Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr.f.n., categoria de folosinta curti-



constructii, identificat conform planului de situație - 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.1 și 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. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș Petru                                                                    Secretar general Dunca Ioan 
 …………………………………..                                                                                            

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 8  din 29 ianuarie 2021 
 

 
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. 226/15.01.2021 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. 227/15.01.2021 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 
 
 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș Petru                                                                    Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                            ……………… ……………..                       
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 9 din 29 ianuarie 2021 
 
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. 228/15.01.2021 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. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș Petru                                                                    Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                              ………………                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 10  din 29 ianuarie 2021 
 

 

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.232/15.01.2021 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. 5 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. 
 

 
 
 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș Petru                                                                    Secretar general Dunca Ioan 
 …………………………………..                                                                                            

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 11  din   29 ianuarie 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. 230/15.01.2021, 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. 231/15.01.2021;  
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 neproductiv, 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. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș Petru                                                                    Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                

                                                                                                              ………………                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 12  din 29 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.234/15.01.2021 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 neproductiv. 
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 privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privată 
a comunei Râciu, în suprafată de 1726 mp, situat in Râciu. 
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. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș Petru                                                                    Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 13  din  29 ianuarie  2021 

 

pentru modificarea și completarea art.6 din Hotărârea nr. 17 din  24 februarie 2017 privind 

implementarea proiectului „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, comuna 
Râciu, judeţul Mureş 
 
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: 
SCRISOAREA DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE transmisă de AFIR cu număr de 
înregistrare: 420300,  număr de înregistrare SIBA R1: 161/05.01.2021 C3.5, înregistrată la instituția 
noastră cu nr. 477din data de 27.01.2021;  
Expunerea de motive a Primarului  comunei Râciu nr. 236 din  27.01.2021, prin care se propune 

modificarea și completarea art.6 din Hotărârea nr. 17 din  24 februarie 2017 privind implementarea 

proiectului „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, comuna Râciu, judeţul 
Mureş; 
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al 

comunei Râciu; 

Raportul de specialitate al  Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
Avizul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism; 
Avizul comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ şi familie, muncă şi protectie 
socială, protecţie copii; 
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. nr. 273/2006 (*actualizată*) privind 
finanţele publice locale; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a)art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 



b)art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d)art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 
interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 16/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.c), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit.a) respectiv art.196 alin. (1) 
lit.a) din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare adoptă 
următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se modifică și se completează art.6 din Hotărârea nr. 17 din  24 februarie 2017 privind 

implementarea proiectului „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, comuna 
Râciu, judeţul Mureş, care va avea următorul cuprins: Se aprobă nominalizarea şi delegarea d-lui 
Belean Alin-Ciprian-primar, reprezentantul legal al comunei, pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului. 
Art. 2. Celelalte articole ale Hotărârii nr. 17/2017 rămân  nemodificate. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 
prevăzut de lege,  

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 AFIR Alba-Iulia; 
 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:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

…………………                                                                           ……………………….                                                                                                                                                      
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