
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  9 martie  2021 
 

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul 
administratorului pentru exercitiul financiar 2020 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL. 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  22.04.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 50 din   
13.04.2020  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;  
Analizând 
Situaţiile financiare anuale ale SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, la care Consiliul Local  
este asociat unic;    
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr. ...... din ....... privind aprobarea 
bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul administratorului 
pentru exercitiul financiar 2020, al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL,  
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu, nr........ din data de ........04.2021; 
Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, care la  CAP. IV, ART. 10.12. alin (1), 
prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, asociatul unic, va aproba situaţiile 
financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii.   
Avand  în vedere: 
Prevederile art.35 din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) a 
contabilităţii; 
Prevederile ORDONANŢEI nr. 64 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind repartizarea profitului la 
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de 
stat, precum şi la regiile autonome; 
Prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind societăţile***); 
Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  
Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 
În temeiul  art. 139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a), din   Ordonanța de urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  



 

 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă bilanţul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul 
administratorului pentru exercitiul financiar 2020 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, 
conform anexelor ......... 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-contabil şi resurse 
umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului financiar-contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL; 
 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 Aln-Ciprian                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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 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  

Compartimentul financiar-contabil şi resurse umane 
 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2018 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL. 

 

În baza Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale,  
Având în vedere Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, care la  CAP. IV, 
ART. 10.12. alin (1), prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, asociatul 
unic, va aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii.   
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/1990/R/A a societăţilor comerciale, 
Raportul auditorului independent şi Raportul administratorului pentru exerciţiul financiar 2020, 
Supun spre dezbatere şi aprobare Situaţia financiară a S.C. SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU 
SRL. pe anul 2020. 
 
 
 
 
 
 

Contabil, 
Rîcean Maria 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  09.03.2021   

 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  angajamentelor 
legale pe anul 2021  

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 22.03.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 50 din 
13.04.2020  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;  
Văzând: expunerea de motive nr. ........ din       .04.2021, întocmită de către primarul comunei Râciu privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  listei de investitii pe anul 2020; 
Raportul nr. …… din          04.2021 al Biroului financiar contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Râciu;  
Raportul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism; 
Adresa nr. ........... a Consiliului Județean Mureș privind transmiterea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr............. privind repartizarea pe anul 2021 a sumelor reprezentând fond la dispoziția consiliului 
județean, a sumelor defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale și a sumelor pentru derularea Programului pentru școli al României în perioada ianuarie-iunie 
a anului școlar 2020-2021, precum și estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii-2021-2023. 
Decizia nr. .................. a DGRFP Brașov-AJFP Mureș privind repartizarea sumelor pe uat-urile din județul 
Mureș, reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor și municipiilor, partea destinată finanțării drepturilor asistenților sociali ai 
persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare acordate persoanelor cu handicap, pentru anul 
2020. 
Decizia nr. ............................... a DGRFP Brașov-AJFP Mureș privind repartizarea sumelor pe uat-urile din 
județul Mureș, reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, partea destinată finanțării de bază a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art.104 alin. (2), lit.b-d) din Legea 
educației naționale nr.1/2011, *actualizată. 
Procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre nr. ...... din data de 07.01.2021. 

Avand în vedere prevederile:  
LEGII Nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, 
Art. 8 lit. a), art.19 alin. (1), lit. "a", art.20 alin. (1), lit. "a", art.26, art.39 alin. (3), (4), (5), (6) şi (8), art.45 , 
art.46 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
Art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.a) din OU 57/2019 privind Codul administrativ; 



În temeiul prevederilor art 139 alin (3), lit.a) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei Râciu pe anul 2021, la partea de venituri în suma de 12.444.000 
lei și la partea de cheltuieli in sumă de  12.444.000 lei, pe sectiunea de funcționare și sectiunea de 
dezvoltare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aprobă Secțiunea de funcționare a bugetului local la partea de venituri in suma de 5.982.000 lei 
iar la partea de cheltuieli in suma de 5.982.000 lei. 
Art.3. Se aprobă Secțiunea de dezvoltare a bugetului local la partea de venituri in suma de 6.462.000 lei 
iar la partea de cheltuieli in suma de 6.462.000 lei. 
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 0 lei din care: -  sectiunea functionare 0  lei                                                                       
-  sectiunea dezvoltare  0 lei       
Sinteza bugetului arată astfel:  
 

VENITURI TOTAL  COD 12.444.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.  4.000 

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 737.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 739.000 

Sume repartizate din fondul la dispozitia cj 04.05 230.000 

Impozit pe clădiri 07.0100 210.000 

Impozit pe teren 07.02.00 514.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 20.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 839.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 15.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.259.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 241.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 600.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 90.000 

Venituri din prestari de servicii 33.08.00 4.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 100.000 

Alte venituri 36.50.00 40.000 

Planuru si regulamente de urbanism 42.05.00  

Subventi de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.20.00 220.000 

Subventii primite din fondul de interventie 42.28.00  

Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00 20.000 

Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii 42.41.00 1.400.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 4.030.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 200.000 

Programe FADR 48.04.01 191.000 

Programe FADR 48.04.02 741.000 

  

CHELTUIELI TOTAL COD 12.444.000 

Autorităţi publice  51.02 2.231.000 

Alte servicii publice generale  54.02 351.000 



Invăţământ  65.02 1.363.000 

Sanatate 66.50.50 1.400.000 

Cultură  67.02 370.000 

Asistenţă socială 68.02 592.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 630.000 

Protecţia mediului 74.02 683.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 4.820.000 

  
  
  

Art.4 Se aprobă angajamentele legale  din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi Biroul 
financiar contabil şi resurse umane. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 

termenul prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Trezoreriei  Municipiului Tg Mureş; 
 Compartimentului 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. 
 
 

 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Aln-Ciprian                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 

                                                                                            Dunca Ioan                

 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 
   ………………………. 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  angajamentelor 
legale pe anul 2021 

Informaţii de bază 

       
Bugetul pe anul 2021 a fost gândit şi planificat ţinând cont de veniturile si cheltuielile  anului 
2020 ,  de sumele primite de la Ministerul de Finanţe şi Consiliul Judetean Mures precum si  
de veniturile din impozite si taxe locale la nivelul incasarilor anului 2020. 
Deasemenea s-au avut in vedere investitiile propuse a se realiza in anul 2021.  
Sinteza bugetului va arata astfel:  
La partea de venituri astfel:        

- Impozit pe venit din transferuri imobiliare  cod 03.18 :  4.000 lei   
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.01. : 737.000  lei   
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.04. :   739.000  lei  
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cod 04.05. : 230.000 lei  
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor cod 11.02.02 : 839.000 lei suma, cu destinaţie precisă astfel: 
-  cheltuieli materiale învaţământ 290.000 lei; 
- burse scolare 34.000 lei 
- sume repartizate pentru finantarea cheltuirlilor cu serviciile publice comunitare de 
evidenta a persoanelor 13.000 lei; 
-  tichete sociale 10.000 lei; 
-  ajutor pt. incalzirea locuintei 7.000 lei  
-  indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap 485.000 lei. 
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile cod 11.02.05 : 
15.000 lei       
- Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06: 1.259.000 lei    
- Din impozite si taxe locale preconizam a se incasa suma de 1.819.000 lei  
- Din fonduri europene si guvernamentale, in baza contractelor de finantare incheiate, se 
prevede a se realiza suma de 6.802.000 lei astfel: 
- reconstructie ecologica pe terenuri degradate 220.000 lei, 
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- subventii pt.acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei 20.000 lei; 
- sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica 
200.000 lei; 
- schimbare de destinatie centrala termica in gradinita copii, comuna Râciu, jud.Mures – 
prefinantare 932.000 lei 
- modernizarea infrastructurii de exploatatie agricola ( DC 142B) 4.030.000 lei 
- subventii din bugetul de stat pt. finantarea sanatatii 1.400.000 lei  
Suma totala la partea de venituri este : 12.444.000 lei     
În urma calculului sumelor pe care am stabilit a le încasa, am analizat modul cum repartizăm 
sumele pe cheltuieli. La stabilirea salariilor pentru toţi angajaţi, s-au luat in calcul cheltuielile 
lunii decembrie 2020.     
La partea de cheltuieli vă  propun următoarele:      
 Vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru a fi cheltuite. 
       
La cap 51" Autorităţi executive " am propus suma de 2.231.000 lei: 
- cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor 1.198.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si 
reparatii cladiri, auto, utilaje, echipamente de calcul, xerox, rechizite, servicii prestate de 
terti, deplasari, pregatire profesionala, etc) 1.029.000 lei 
- transferuri intre unitati ale administratiei publice 10.000 lei. 
La cap 54 "alte servicii publice generale "am propus a cheltui suma de 351.000 lei din care: 
 - cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor, pt.SMURD si pt. serviciul de 
evidenta a persoanei, 206.000 lei; 
- cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si 
reparatii cladiri, auto, utilaje, echipamente, rechizite, servicii prestate de terti, deplasari, 
pregatire profesionala, etc) 25.000 lei; 
-  cheltuieli cu serviciul de paza 120.000 lei;        
La cap 65"Învăţamânt" am propus a se cheltuie din totalul de 1.363.000 lei   
- cheltuieli de întreţinere şi funcţionare 290.000 lei; 
- tichete sociale 7.000 lei.  
- schimbare destinatie centrala termica in gradinita 1.032.000 lei 
- burse scolare 34.000 lei 
La cap 66"Sănătate" am propus a se cheltuie din totalul de 1.400.000 lei 
- cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si 
reparatii cladiri, servicii prestate de terti, dezinfectanti, produse de curatenie, obiecte de 
inventar, etc) la centrul de vaccinare 140.000 lei  
  -  cheltuieli pu plata personalului vaccinator, 1.260.000 lei; 
      
   La cap 67"Cultura si sport" propunem a se cheltui suma de 370.000 lei, din care:  
- cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere si 
reparatii cladiri, servicii prestate de terti, deplasari, evenimente culturale, etc) 101.000 lei
    
- pt sport 39.000 lei (sustinere, intretinere baza sportiva, alte cheltuieli) 
- sustinerea cultelor 70.000 lei;   
- "reabilitarea si modernizarea casei de cultura "Vasile Contiu din Râciu" 10.000 lei. 
- reabilitare, modernizare camin Sanmartinu de Campie 60.000 lei 
 - festivalul Vasile Contiu 80.000 lei 
La cap 68" Ajutor social"propunem suma de 592.000 lei : 



- asistenţii sociali 485.000; 
-  ajutoarele de încalzire 30.000 lei .  
La cap 70 "Locuinte mediu, iluminat"  am prevăzut a cheltui  suma de 630.000 lei din care 
se platesc: 
-  iluminatul public  160.000 lei; 
-  lucrari de inregistrare sistematica 200.000 lei;      
- prelungire retea iluminat public Coasta Mare  20.000 lei 
- Constructie capela mortuara in Sinmartinul de Cimpie 30.000 lei;  
- Constructie capela mortuara in Ulies 20.000 lei; 
- Constructie capela mortuara in Nima Raciului 20.000 lei; 
- lucrari  PUZ  60.000 lei. 
- sala de evenimente Coasta Mare 20.000 lei; 
- instalare camere video 100.000 lei; 
La cap 74" propunem suma de 683.000 lei din care:    - 
gestionarea deseurilor si alte cheltuieli de igienizare a mediului  53.000 lei; 
- sistemul de canalizare Sanmartinul de Campie 160.000 lei; 
-  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 16.000 lei;    
-"reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate" 220.000 lei  
- retea apa canal Nima Raciului 90.000 lei     
La cap. 80 "Prevenirea si combarea dezastrelor" am propus suma de 4.000 lei. 
La cap 84 "Drumuri si poduri" propunem sum de 4.820.000 lei din care:   
- implementarea proiectului “Modernizare drumuri comunale DC 142B" 4.500.000 lei;  
 - intretinere si reparatii drumuri 220.000 lei.  
- modernizare strazi si drumuri comunale in comuna Râciu jud Ms lot I si II  100.000 lei. 
      
Sinteza bugetului arată astfel:  
 

VENITURI TOTAL  COD 12.444.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.  4.000 

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 737.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 739.000 

Sume repartizate din fondul la dispozitia cj 04.05 230.000 

Impozit pe clădiri 07.0100 210.000 

Impozit pe teren 07.02.00 514.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 20.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 839.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 15.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 1.259.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 241.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 600.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 90.000 

Venituri din prestari de servicii 33.08.00 4.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 100.000 

Alte venituri 36.50.00 40.000 

Planuru si regulamente de urbanism 42.05.00  

Subventi de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.20.00 220.000 

Subventii primite din fondul de interventie 42.28.00  



Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00 20.000 

Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii 42.41.00 1.400.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 4.030.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 200.000 

Programe FADR 48.04.01 191.000 

Programe FADR 48.04.02 741.000 
 

  

CHELTUIELI TOTAL COD 12.444.000 

Autorităţi publice  51.02 2.231.000 

Alte servicii publice generale  54.02 351.000 

Invăţământ  65.02 1.363.000 

Sanatate 66.50.50 1.400.000 

Cultură  67.02 370.000 

Asistenţă socială 68.02 592.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 630.000 

Protecţia mediului 74.02 683.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 4.820.000 
 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  
angajamentelor legale pe anul 2021  
 

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2021 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  9 martie 2021 

 
 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, 
pentru anul 2021.  

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  22.04.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.50 din 
13.04.2021, 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; 
Analizând 

Raportul Biroului financiar-contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. .................., și expunerea de motive a primarului comunei Râciu, în 
calitate de iniţiator nr.............................,  
Luând în discuţie Raportul întocmit de SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, prin care 
se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2021; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2012, prin care SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL a fost înfiinţată ca societate comercială, având ca acţionar unic 
Consiliul Local al comunei Râciu; 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*) privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară de 
fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) 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 Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU 
SRL pe anul 2021, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către Asociatul unic. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul societăţii. 



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; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL; 
 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 Aln-Ciprian                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Compartimentul financiar contabil şi resurse umane 
 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, 
pentru anul 2021  
 

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici 
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  
Luând act de prevederile Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale. 
Având în vedere faptul că la estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2021 s-a 
ţinut cont de nivelul indicatorilor economico financiari realizaţi în anul precedent,  
Având la bază  Raportul cu privire la întocmirea B.V.C al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL   pentru anul financiar 2021, întocmit de către responsabilul desemnat cu atribuţii în 
acest sens,  
Întrucât se specifică cauzele care au dus la previzionarea unor creşteri sau diminuări a unor 
categorii de venituri, respectiv cheltuieli, 
În condiţiile celor prezentate mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al comunei 
Râciu, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL   pe 
anul 2021. 
  
 

Consilier superior, 
Rîcean Maria 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  19 martie  2021 

 

privind aprobarea bugetului alocat sustinerii burselor de de merit din invatamantul preuniversitar 
de stat, din comuna Râciu pentru anul 2021 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 22.04.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 50 din       
13.04.2021  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:  
Adresa Școlii Profesionale „ Gheorghe Șincai” Râciu nr…………….. prin care se comunică nr de burse si 
cuantumul aprobat in cadrul „Comisiei de acordare a burselor,Rechizite” pentru anul scolar 2020-
2021 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu nr. 150/09.12.2020, privind acordarea de burse 
elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Râciu pentru anul școlar 2020 – 2021. 
Raportul compartimentului financiar contabil și resurse umane nr………………..  
Avizul  comisiei de specialitate a consiliului local;  
Avand  în vedere prevederile: 
Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile și completările ulterioare, 
Ordinului nr.5576/2011 al Ministerului Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat. 
HG nr.1064/2020 care stabilește cuantumul minim al burselor ce pot fi acordate în anul școlar 2020-
2021, elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență.  
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. e), alin. (7), lit. f) şi art. 139, 
alin. (1) coroborat cu art. 5, lit.e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, . 
 

H O T A R A S T E 
 

Art.1. Se aprobă bugetul alocat sustinerii burselor de performanta, de merit din invatamantul 
preuniversitar de stat, din comuna Râciu pentru anul 2021, conform Ordinului Ministrului Educației 
Naționale nr. 5.576/2011, in cuantum de 34.000  lei, repartizat, astfel:  
Burse de performanta - 0  
Burse de merit - 0  
Burse de studiu - 0  



Burse de ajutor social- 16  
Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat pentru anul 2020-2021 astfel : - 100 lei/luna. 
Art.3. Numarul de burse prevazute la art.1 sunt stabilite de catre unitatile de invatamant pe fiecare 
categorie de bursa și au fost comunicate Consiliului Local pentru alocarea sumelor necesare in bugetul 
anului 2021;  
Art.4. (1) Criteriile specifice de acordare a burselor de merit se stabilesc anual in consiliile de 
administratie a unitatilor de invatamant, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu 
integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare. 
(2) Criteriile minimale de acordare a burselor: nota 10 la purtare si prezenta integrala la cursuri, cu 
exceptia situatiilor motivate prin certificate medicale si alte scutiri. 
Art.5. Raspunderea pentru incadrarea in criteriile generale si specifice de acordare a burselor, revine 
fiecarui ordonator tertiar de credite;  
Art.6. Primarul comunei Râciu prin intermediul compartimentului financiar contabil și resurse umane 
precum si ordonatorii tertiari de credite vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului financiar-contabil şi resurse umane; 
 Școlii Profesionale “Gheorghe Șincai" Râciu; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Aln-Ciprian                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Primar, 

Belean Alin-Ciprian 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea bugetului alocat sustinerii burselor de de merit din invatamantul preuniversitar 
de stat, din comuna Râciu pentru anul 2021 

Informaţii de bază 

Având în vedere prevederile: - art.82 alin. (1 )si (2) şi art. 105 alin.(2) lit. d) 
din Legea 1/2011, a Educaţiei Naţionale, conform cărora: Art.82 “(1) Elevii 
de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot 
beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi 
de burse de ajutor social. (2) Cuantumul unei burse acordate din sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numarul acestora se 
stabilesc prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 
judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.” Art. 105 
“(2) Finanţarea complementara se asigură din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ 
preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoare adaugată, pentru 
urmatoarele categorii de cheltuieli: d) cheltuieli cu bursele elevilor.” - art. 3 
și 4 din Anexa nr. 1 Ordinului nr. 5576 din 7 octombrie 2011, emis de 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat: Art. 3 (1)Bursele se acordă din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ 
preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. (2)Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu 
această destinaţie. Art. 4 Cuantumul unei burse acordate din sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se 
stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 
judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; H.G. 
nr.1064/04.12.2020, cuantumul minim al burselor de performanţă, de 
merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din 
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învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, în anul şcolar 2020-2021 
este de 100 lei.  

   

Propunerea spre 

aprobare 

Stimaţi consilieri,  

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind aprobarea bugetului alocat sustinerii burselor de de 
merit din invatamantul preuniversitar de stat, din comuna Râciu pentru 
anul 2021. 

  

Semnătura 

reprezentantului legal 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  08.04.2021   

 
privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECOLECT MUREŞ” 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 22.03.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 50 din 13.04.2020  

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;  

Văzând: referatul de aprobare nr. _________ al Primarului comunei Râciu, Raportul de specialitate al 
Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere solicitarea formulată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”, 
înregistrată la Consiliul Local al  comunei  Râciu sub nr. 2497/08.04.2021, 
Având în vedere  prevederile: 
Art. 8 alin. (3) lit. ”c” și ale art. 10 din legea nr. 51/2006 a serviciilor publice comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Hotărârea Guvernului nr. 855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului - cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, 
Art.17, alin. (2), lit.”h”, ale art.20, alin.(3) şi ale art.37, alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”, coroborate cu cele ale OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu 
modificările și completările ulterioare, 
În temeiul  prevederilor art. 129 alin. (1) coroborate cu cele ale alin. (2) lit. ”d” şi alin. ( 7) lit. ”n” din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019,  privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”ECOLECT MUREŞ”, conform anexelor nr. 1 și nr. 2. 
Art. 2. Conținutul actualizat al Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”ECOLECT MUREŞ”, incluzând și modificările aduse prin prezenta hotărâre, se regăsesc în anexele nr. 3 și 
nr. 4. 
Art. 3. Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.4.  Se mandatează Primarul comunei Râciu, domnul  Belean Alin-Ciprian reprezentantul comunei 
Râciu, să voteze în Adunarea Generală a Asociației în sensul dispozițiilor art. 1 și să semneze actele 
adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”. 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 

Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Aln-Ciprian                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Primar, 

Belean Alin-Ciprian 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECOLECT MUREŞ” 

Informaţii de bază 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREȘ” a fost 

constituită în anul 2008 în baza prevederilor Legii administrației publice 

locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 

nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările 

și completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităților 

nr.101/2006, precum şi ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la 

asociații și fundații, cu modificări și completări ulterioare, prin voinţa liberă 

a membrilor fondatori, unități administrativ-teritoriale din județul Mureş, în 

scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, 

monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de salubrizare  a localităţilor 

pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, 

precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de 

interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau 

dezvoltării după caz, a sistemelor de utilităţi publice  aferente. 

Având în vedere modificările legislative intervenite de la constituirea 

Asociației, respectiv prevederile Legii nr.276/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, modificările aduse la 

Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv–

cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 

obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, precum și a modificării Legii 

nr.51/2006, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREȘ” a 
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transmis propunerile de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului 

Asociației, în vederea aprobării de către autoritatea publică locală. 

În conformitate cu prevederile art.37, alin.(1) coroborate cu cele ale art.17, 

alin.(2) lit.„h” și ale art.20, alin.(3) din Statutul Asociației, modificarea Actului 

Constitutiv şi a Statutului se aprobă de către Adunarea Generală a 

Asociaților. 

   

Propunerea spre 

aprobare 

Stimaţi consilieri,  

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

de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”. 

  

Semnătura 

reprezentantului legal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  9 martie 2021 

 
 
 
privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la sfârşitul anului 2020 
a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Râciu  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 22.04.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.50      din 
13.04.2020  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;  
Analizând: Expunerea de motive a primarului comunei Râciu, judetul Mureş, nr........                     /.......04.2021, 
în calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.136 alin. (1)  din OU 57/2019 privind Codul 
administrativ. 
Referatul Biroului financiar contabil şi resurse umane nr. ........ .......04.2021, prin care se propune însuşirea 
inventarului bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Râciu la data de 31 decembrie 2020 
potrivit procesului verbal al comisiei de inventariere nr. ……../31.12.2020, cu constatările si propunerile de 
casare a mijloacelor fixe si obiecte de inventar,  
Avand  în vedere: 
ORDONANŢA nr. 81 din 28 august 2003 (*actualizată*) privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice,  
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice,  
LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
ORDINUL nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991(**republicată**)(*actualizată*) contabilităţii**); 
Dispoziţiile OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
HOTĂRÂREA   nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
HOTĂRÂREA nr. 913 din 12.08.2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Mureş; 



Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit. c), art.139 alin. (1), alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1) lit.a), art. 286 
alin. 4 pct.1-9 Anexa 4  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă Raportul şi Procesul  verbal cu  rezultatele  inventarierii bunurilor mobile şi imobile din 
patrimoniul public şi privat al comunei Râciu la data de 31 decembrie 2020, cu constatările si propunerile 
comisiei de inventariere, conform Anexei – dosarul de inventar, care face parte integrantă din prezenta 
hotarare. 
Art.2. Primarul comunei Râciu si Compartimentul financiar contabil şi resurse umane vor asigura executarea 
prevederilor prezentei hotarari. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş; 
 Compartimentului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu 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                
 ………………………….....                                            ……………………… 
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                                                                                                                                                                          Primar,                                                                                                                                                                                                                                                                                               

BELEAN ALIN-CIPRIAN  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la sfârşitul anului 2020  
a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Râciu  
 

Informaţii de bază 

Administrarea domeniului public şi privat de interes local este una dintre problemele 
esenţiale ale patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale. 
În prezent, potrivit prevederilor art. 286, alin. (4) din OU 57/2019 privind Codul 
administrativ  „Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit 
din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes 
public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate 
prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean". 
 Potrivit art.289, alin. (1) bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt 
supuse inventarierii anuale. 
De asemenea, referitor la domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale sunt 
reglementări şi în alte acte normative, astfel: 
- art.859, alin. (2) din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat în anul 2011 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Potrivit art.6 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, domeniul privat comunelor este alcătuit din terenurile 
dobândite de acestea prin modurile prevăzute de lege, precum şi din terenurile 
dezafectate, potrivit legii din domeniul public. 
Dreptul de proprietate privatã al unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor 
din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacã legea nu dispune 
altfel. 
Domeniul public al comunei Râciu a fost aprobat de consiliul local prin Hotărârea 
16/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Rîciu, modificată şi completată prin hotărârea nr.24/2008. Deci, domeniul 
privat al comunei este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele care sunt 
în domeniul public, intrate în proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege. 
Aceste bunuri sunt supuse inventarierii anuale. 

Nr. de înregistrare: .........  din  ......04.2021 

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


Prin dispoziţia nr.......... din data de 29.11.2020 s-a constituit comisia pentru scoaterea 
din funcţiune, casarea şi valorificarea bunurilor, constând în materiale şi materiale de 
natura obiectelor de inventar precum active fixe din domeniul public şi privat al unităţii 
administrativ-teritoriale. 
Comisia a inventariat bunurile proprietate privată a comunei şi actele de provenienţă 
cu procesul verbal nr. . ………………. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la 
sfârşitul anului 2020  a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al 
comunei Râciu. 

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 
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