
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
 

HOTĂRÂREA 
Nr.32 din  22 aprilie 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. 

 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  22.04.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 51 
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;    
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu, nr.2605. din data de 14.04.2021; 
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr. 2606 din 
14.04.2021 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,  
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. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 33 din 22 aprilie 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. 51 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. 2607 din 14.04.2021, 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. 2608 din 14.04.2021 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. 8394/26.03.2021 a Consiliului Județean Mureș privind transmiterea Hotărârii Consiliului Județean 
Mureș nr.38 din 25.03.2021 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-2023-2024. 
Decizia nr. 1632/28.01.2021 a DGRFP Brașov-AJFP Mureș privind repartizarea sumelor pe uat-urile din județul 
Mureș, reprezentând sume defalcate din TVA  și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale. 
 Decizia nr. 6729/31.03.2021 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. 486 din data de 29.01.2021. 

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 5.875.000 lei iar la 
partea de cheltuieli in suma de 5.875.000 lei. 
Art.3. Se aprobă Secțiunea de dezvoltare a bugetului local la partea de venituri in suma de 6.569.000 lei iar la 
partea de cheltuieli in suma de 6.569.000 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 

Planuri 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 67.02 380.000 

Asistenţă socială 68.02 515.000 

Servicii de dezvoltare publică 70.02 650.000 

Protecţia mediului 74.02 720.000 

Alte acţiuni generale 80.02 4000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 4.830.000 

 
  

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. 

 
 
 

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2021 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  34  din 22.04.2021 

 
 

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.51 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. 2610/14.04.2021, și expunerea de motive a primarului comunei 
Râciu, în calitate de iniţiator nr.2609/14.04.2021,  
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. 
 
 
 
 

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  

HOTĂRÂREA 
Nr.35  din  22 aprilie 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. 51 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. 361/19.03.2021 prin care se comunică nr. de 
burse si cuantumul aprobat in cadrul „Consiliului de administrație” pentru anul scolar 2020-2021. 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu nr. 2611/14.04.2021, privind acordarea de burse 
elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Râciu pentru anul școlar 2020 – 2021. 
Raportul compartimentului financiar contabil și resurse umane nr.2612/14.04.2021.  
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 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 merit - 40  
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. 
 

 
 

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 36  din 22 aprilie 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. 51 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. 2613/14.04.2021 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. 
 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Vincovici Iulius-Aurelian                             Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      

    ……………………….                                                                              Dunca Ioan 

                                                                                                                 ………………                                                                  
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