
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 37 din 28.05.2021 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada mai-iulie 
2021 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 65 din 20.05.2021, 
conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și 
lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative; 
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu nr. 3570 din 18.05.2021 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada mai-iulie 2021; 
Ordinul 414 din 27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Râciu; 
HOTĂRÂREA nr. 70  din 31 octombrie 2019 privind revizuirea  Regulamentului de organizare și funcționare 
al Consiliului local al comunei Râciu. 
Propunerile consilierilor locali, 
Ținând cont de art.123, alin.(1),  alin.(4), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) și 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 desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Râciu, pentru o perioadă de 3 luni (mai-
iulie  2021), dl/dna consilier Curticăpean Răzvan-Condrate. 
Art.2.Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local Râciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 2016 și revizuit 
prin Hotărârea nr. 70/2019. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Local şi 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                                                                                    
Curticăpean Răzvan-Condrate                    Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                     Dunca Ioan                      

                                                                                             ……………………….    

http://www.comunariciu.ro/


          

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
HOTĂRÂREA 

nr.  38  din 28 mai 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 28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.65 din 
20.05.2020  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.2615                     
/14.04.2021, 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. 2616/14.04.2021, 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. 
                 

 

 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                         Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                             Dunca Ioan 
                                                                                                  ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
nr.39 din 28.05.2021 

 
 

privind  stabilirea cuantumului chiriei la  apartamentul cu destinația de locuință din proprietatea 
privată a comunei Râciu,  situat în localitatea Râciu,   str. Vasile Conțiu, nr. 4 bl.102, sc.III, et.1, 
ap.1 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 65 din 
20.05.2021, conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Analizând: 
Expunerea de motive a nr. 3572/18.05.2021 privind stabilirea cuantumului chiriei la  apartamentul 
cu destinația de locuință din proprietatea privată a comunei Râciu,  situat în localitatea Râciu,   str. 
Vasile Conțiu, nr. 4 bl.102, sc.III, et.1, ap.1; 
Având în vedere prevederile: 
Legii nr. 114/1996  – legea locuinței, republicată și modificată; 
HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată; 
HOTĂRÂRII nr. 310 din 28 martie 2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat 
pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 
unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele 
de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, 
societăţilor naţionale şi regiilor autonome; 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei 
pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe; 
Legii nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 1777 
și următoarele; 
Art. 108,  art. 286, art. 287  lit.b, art. 297 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
modificată; 
Legii nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale; 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a” şi 139  alin. (3) lit. g) coroborat 
cu art. 5 lit. dd), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG 
nr. 57/2019 – Codul Administrativ adoptă următoarea, 



 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1 Se aprobă stabilirea cuantumului chiriei la  apartamentul cu destinația de locuință din 
proprietatea privată a comunei Râciu,  situat în localitatea Râciu,   str. Vasile Conțiu, nr. 4 bl.102, 
sc.III, et.1, ap.1 
Art.2  (1) Valoarea chiriei ce urmează a fi achitată de către chiriași este în cuantum de 250 lei/lună. 
(2) Cuantumul chiriei stabilit conform articolului 2 se aplică începând cu data de 01.08.2021.  
(3) Plata cheltuielilor privind utilitățile aferente spațiului închiriat cad în sarcina exclusivă 
a  locatarului. 
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
localității,  prin  Biroul financiar contabil și resurse umane din cadrul Primăriei comunei Râciu. 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Dnei Virginaș Adriana; 
 Compartimentului 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,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                     Dunca Ioan 

                                                                                                             ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

 HOTĂRÂREA 
Nr.40 din   28 mai 2021 

    
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.65 din 
20.05.2021  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: 
Raportul Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, înregistrat sub nr. 3575/18.05.2021 şi  expunerea de motive a primarului comunei, 
în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.3574/18.05.2021, de rapoartele comisiilor de specialitate 
a consiliului local, 
În urma analizării documentaţiei cadastrale supusă însuşirii şi  aprobării,         
Declarația pe propria răspundere a secretarului general al comunei Râciu, înregistrată sub nr. 3576/ 
18.05.2021;  
Hotărârile Consiliului local al comunei Râciu nr. 16 din 24.04.2001, nr. 24/2008 de completare și 
însușire a inventarului domeniului public al comunei Râciu;  
Ținând cont de: 
Anexa nr. 71 - „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Râciu” la Hotărârea 
Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureș, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureș, cu modificările și completările ulterioare;  
Hotărârea Guvernului nr. 913/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureș, precum 
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureș, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al 
municipiilor și al județelor.  
Art. 286, alin. (4), art. 287 lit. b), art. 289, alin.(6) , alin.(9) și poz.1 din Anexa nr. 4 la OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
In temeiul dispozițiilor art. 129,alin.(1), , alin.(2), lit. (c), alin.(9) , ale art. 139 , alin. (3) și art.196 
alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă 
următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 



Art.1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
RÂCIU, după cum urmează: 
Introducerea la SECŢIUNEA I : BUNURI IMOBILE, poziţia 291 din inventar, Drum de exploatare Ulieş-Pârîu 
Crucii, conform extras CF nr. 50980 

291 1.3.7.1 Drum de 
exploatare 
Ulieş-Pîrîu 
Crucii 

Format din DE 2625 şi DE 
2617, sat Ulieş; 
îmbrăcăminte de pământ;  
extravilan; L=1.165 m; l = 5 
m. Suprafața (mp)-5823 

1960  

 

5.242,50 

Domeniul  public  al  
comunei Râciu 
Cf. CF nr. 50980 

Introducerea la SECŢIUNEA I : BUNURI IMOBILE, poziţia 292 din inventar, Drum de exploatare Ulieş, 
conform extras CF nr. 50979 

292 1.3.7.1 Drum de 
exploatare  
Ulieş 

Format din DE 125; sat 
Ulieş; îmbrăcăminte de 
pământ; extravilan;  L=1.802 
m; l = 5 m. 
Suprafața (mp)- 9011  

1960  

        

8.109,00 

Domeniul  public  al  
comunei Râciu 
Cf. CF nr. 50979 

Introducerea la SECŢIUNEA I : BUNURI IMOBILE, poziţia 293 din inventar, Drum de exploatare Râciu – 
comuna Şincai, conform extras CF nr. 50967  

293 1.3.7.1 Drum de 
exploatare 
Rîciu –  
comuna Şincai 

Format din DE 3123; 
comuna Râciu-limita 
administrativă a comunei 
Şincai; îmbrăcăminte de 
pământ; extravilan;   
L=1.545 m; l = 5 m.  
Suprafața (mp)-1545 

1960  

        

6.952,50 

Domeniul  public  al  
comunei Râciu 
Cf. CF nr. 50967 

Introducerea la SECŢIUNEA I : BUNURI IMOBILE, poziţia 294 din inventar, Drum de exploatare Râciu-Coasta 
Mare, conform extras CF nr. 50982  

294 
 

1.3.7.1 Drum de 
exploatare 
Râciu-Coasta 
Mare 

Format din DE 3030; 
comuna Râciu-Coasta Mare; 
îmbrăcăminte de pământ; 
extravilan;  L=2.011 m;  
l = 5 m. Suprafața (mp)-
10051 

1960  
9.049,50 

Domeniul  public  al  
comunei Râciu 
Cf. CF nr. 50982 

Introducerea la SECŢIUNEA I : BUNURI IMOBILE, la poziţia 295 din inventar, Drum de exploatare Coasta 
Mare-comuna Şincai, conform extras CF nr. 50981  

295 1.3.7.1 Drum de 
exploatare 
Coasta Mare-
comuna Şincai 

Desprins din DE 3030; 
Coasta Mare-limita 
administrativă comuna 
Şincai; îmbrăcăminte de 
pământ; extravilan;  L=555 
m; l = 5 m.  
Suprafața (mp)-2768 

1960  
 2.497,50 

Domeniul  public  al  
comunei Râciu 
Cf. CF nr. 50981 



Introducerea la SECŢIUNEA I : BUNURI IMOBILE, la poziţia 296 din inventar, Drum de exploatare Tăului-
Subumbrar, conform extras CF nr. 50983  

296 1.3.7.1 Drum de 
exploatare 
Tăului-
Subumbrar 

Format din DE 1764; 
comuna Râciu, sat Râciu; 
din strada Tăului în strada 
Subumbrar; îmbrăcăminte 
de pământ; extravilan;  
L=332 m; l = 5 m.  
Suprafața (mp)-1657 

1960  
 
1.494,00 

Domeniul  public  al  
comunei Rîciu 
Cf. CF nr. 50983 

Introducerea la SECŢIUNEA I : BUNURI IMOBILE, la poziţia 297 din inventar, Drum de exploatare Căciulata, 
conform extras CF nr. 50985. 

297 1.3.7.1 Drum de 
exploatare sat 
Căciulata 

Format din DE 1736, DE 
1737 şi DE 1767; comuna 
Râciu, sat Căciulata; 
îmbrăcăminte de pământ; 
extravilan;  L=2.359 m; l = 5 
m. Suprafața (mp)-11670  

1960  
 
10.615,50 

Domeniul  public  al  
comunei Rîciu 
Cf. CF nr. 50985 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Râciu prin 
Compartimentul agricol, cadastru  şi relaţii publice. 
Art.3.Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                           Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                           Dunca Ioan 

                                                                                                                   ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
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HOTĂRÂREA 

nr.41  din   28 mai 2021 
 
privind actualizarea planului de pază al Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.65 din 20.05.2021  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 comunei Comunei Râciu înregistrat la nr. 3577 din 18.05.2021;  
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local;  
Ținând cont de prevederile: 
Art.2 alin.1, art.5 alin.3 și art.18 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
H.G. nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;  
Art. 129 alin.(2) lit.a), alin.(7) lit.g) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  
În temeiul art. 139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) și art. 197 alin. (1), alin.(2), alin.(4) și alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ ;  
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. Se aprobă Planul de pază al comunei Râciu pe nul 2021, conform anexei care face parte integrantă din perzenta 
hotărâre.  
Art.2.Primarul comunei împreună cu Compartimentul administrație și întreținere, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Postului de Poliție al comunei Râciu; 
 Biroului financiar-contabil și resurse umane; 
 Compartimentului administrație și întreținere; 
 SC IPPON MED SRL Mediaș; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                                            Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                                           …………………………….                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr.42  din   28 mai 2021 
 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma realizarii expertizei tehnice 
ca urmare a rezilierii contractului de executie pentru obiectivul „MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE IN COMUNA RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA 
SÂNMARTINULUI KM 0+350 – 7+500” 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 65 din 20.05.2021  
conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și 
lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative;  
Analizând: 
Expunerea de motive al domnului primar Belean Alin-Ciprian înregistrată sub nr. 3579/18.05.2021, Raportul 
de specialitate al Compartimentului financiar contabil și resurse umane înregistrat sub nr. 3580/18.05.2021; 
HOTĂRÂREA Nr.67 din 28 septembrie 2018 pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea nr. 19  din  
24 februarie 2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrările de Intervenţii şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru investiţia „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  RÂCIU, JUD.MURES 
” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350 – 7+500”   
HOTĂRÂREA nr. 15 din  27 februarie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în 
urma finalizării procedurilor de achiziţii publice pentru investiţia  „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN 
COMUNA  RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350 – 
7+500”.   
Ținând cont de: 
Prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 - privind aprobarea conținutului cadru al documentației 
tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții; 
Prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si 
completările ulterioare; 
Prevederile O.U.G. nr. 114/2018 - privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 
Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
Prevederile 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; 
Prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 



În temeiul art.129, alin.4, lit.d), art.136, art. 139, alin (1) și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma realizarii expertizei tehnice 
ca urmare a rezilierii contractului de executie pentru obiectivul „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN 
COMUNA RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350 – 
7+500” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Primarul comunei împreună cu Compartimentul  fginanciar contabil și resurse umane, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 MDRAP; 
 Compartimentului 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,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                                             Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                                                    …………………………….                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 43  din   28 mai 2021 
 

privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia „MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE IN COMUNA RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA 
SÂNMARTINULUI. 
 

 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 65 din 
20.05.2021  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând: 
Expunerea de motive al domnului primar Belean Alin-Ciprian înregistrată sub nr. 3581/18.05.2021, 
privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE 
IN COMUNA RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI; 
Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil și resurse umane înregistrat sub 
nr. 3582/18.05.2021; 
HOTĂRÂREA nr. 16 din  27 februarie 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.  63  din 

25 octombrie 2017 privind  asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli 
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia, „MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE IN COMUNA  RÂCIU, JUD.MURES” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA  
SÂNMARTINULUI KM 0+350– 7+500”; 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Râciu nr. 33 din 22 aprilie 2021- privind aprobarea bugetului 
local de venituri şi cheltuieli al Comunei Râciu pentru anul 2021; 
Având în vedere prevederile:  
Art. 21, lit. ,,a” din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;  
Art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
Cunsocând prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 
locală, cu modificările și completările ulterioare și văzând Instrucțiunile Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice privind modalitatea de încheiere a contractelor de finanțare 
pentru obiectivele de investiții noi și în continuare, finanțate prin P.N.D.L.; 



Ordinului nr.1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013, pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, modificat şi completat; Art.129, alin.(2), lit."b" din O.U.G. nr.57/3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 129, alin.4, lit.d), art.136, art. 139, alin (1) și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța 
de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. (1) Se aprobă asigurarea fondurilor de la bugetul local în valoare totală de 1.982.372,65 lei 
pentru cheltuielile care nu sunt finanţate prin Programul de dezvoltare locală, cheltuieli prevăzute 
la art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
aprobat prin Ordinul nr. 1851/2013, republicat, modificat şi completat, necesare pentru realizarea 
obiectivului de investiţi „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA RÂCIU, JUD.MURES ” 
DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350– 7+500: 

 cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului – 3.773,00 lei; 

 studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii – 21.420,00 lei; 

 studiile de teren – 8.330,00 lei;  

 studiile de specialitate – 0,00 lei;  

 expertizele tehnice şi/sau audit energetic – 7.378,00 lei;  

 asistenţa tehnică – 56.358,40 lei;  

 consultanţa – 23.800,00 lei;  

 taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii – 4.403,00 lei; 

 organizarea procedurilor de achiziţii – 5.950,00 lei;  

 active necorporale – 0,00 lei;  

 constructii si instalatii – 1.610.443,25 lei; 

 cheltuieli conexe organizării de şantier – 0,00 lei; 

 comisioane, cote, taxe, costuri credite – 51.895,00 lei; 

 cheltuieli diverse si neprevazute – 188.622,00 lei; 

 cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar - 0,00 lei. 

(2)Aprobă asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt 
finanțate prin Programul de dezvoltare locală, aferente realizării……………………., cheltuielile cu 
serviciile de urmărire lucrări (dirigenție de șantier) taxe și avize conform PT. 
Art.2.Devizul general pentru obiectivul „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN 
COMUNA RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI 
KM 0+350– 7+500”, întocmit de către S.C. George Construct SRL, constituie anexă la prezenta 
hotărâre. 
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Compartimentul financiar 
contabil și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Râciu. 



Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 MDRAP; 
 Compartimentului 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,                                                                                                                                                                                                                   
 Curticăpean Răzvan-Condrate                                      Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                                                    …………………………….                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 44 din 28.05.2021 
 

privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”  

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 65 din 20.05.2021, 
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: 
Referatul de specialitate nr.3583/18.05.2021, privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ 
teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,  
Ținând cont de prevederile art.12, art.16 alin. (2) lit. „j”, art.20 alin. (3) și art.21 alin. (1) din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, 
În baza art. 129, alin.(1), lit.c) și 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 retragerea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a 
comunelor Suplac, Valea Largă și a orașului Sângeorgiu de Pădure din judeţul Mureș.  
Art.2.Se mandatează domnul Belean Alin-Ciprian reprezentant al comunei Râciu în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze conform Art.1. 
Art.3. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, dl. 
Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, hotărârea AGA și Actul Adiţional la 
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”; 
 Consiliului Local şi 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                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                    Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  …………………                                                                     Dunca Ioan                      
                                                                                             ……………………….    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
HOTĂRÂREA 

nr. 45 din  28 mai 2021 
 

 
privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Râciu, județul Mureș 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.65 din 
20.05.2020  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.3585                    
/18.05.2021, în calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.136 alin. (1)  din OU 
57/2019 privind Codul administrativ. 
Avand  în vedere: 
Raportul de specialitate nr.3586/18 mai 2021 al secretarului general al comunei prin care se 
propune actualizarea Nomenclaturii stradale pentru imobilele aflate în intravilanul comunei Râciu, 
pentru imobilele cu clădiri/construcții aflate în extravilanul localității, ca urmare a circulației 
juridice a terenurilor, schimbându-se titularii dreptului de proprietate, prin acte de vânzare – 
cumpărare, acte de donație, dezbaterea succesiunii, dar și ca urmare a atribuirii denumirii unor 
drumuri de interes local;  
Constatând și faptul că prin Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativ-teritorială a 
teritoriului României, modificată și completată prin Legea nr.290/2018, comuna Râciu este 
compusă din localitatea componentă Râciu și 14 sate ce aparțin comunei, respectiv Căciulata, 
Coasta Mare, Cotorinau sau Cotorman, Cureţe, Hagău, Leniş, Nima Râciului, Obârşie, Pârâul Crucii, 
Sânmărtinu de Câmpie, Ulieş, Valea Seacă,  Valea Sânmărtinului, şi Valea Ulieşului), astfel că se 
impune ca nomenclaturală stradală să fie aprobată conform organizării administrativ-teritoriale a 
comunei Râciu; 
Hotărârea Consiliului Local al orașului Râciu nr......../........... privind aprobarea documentației de 
urbanism ”Plan Urbanistic General al comunei Râciu, județul Mureș şi Regulament Local de 
Urbanism aferent”;  
Hotărârea Consiliului Local al comunei Râciu nr......./......... privind însuşirea inventarului 
domeniului public şi privat al comunei Râciu, cu modificările și completările ulterioare;  
Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează favorabil proiectul de 
hotărâre; 



Văzând că s-au respectat principiile transparenței decizionale în administrația publică;  
În conformitate cu art.5 alin.(1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.453 lit.g) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr.777/2016 
privind structura, organizarea si functionarea Registrului electronic national al nomenclaturilor 
stradale, precum și cu cele ale Ordinului Președintelui ANCPI nr.448/2017 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al 
nomenclaturilor stradale, cu modificările ulterioare;  
În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se actualizează Nomenclatura stradală pentru imobilele situate în intravilanul și extravilanul 
comunei Râciu conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei prin compartimentele 
de specialitate. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş; 
 Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date; 
 SPCLEP Râciu;  
 Direcției Județene de Statistică Mureș; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații publice; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                   Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
  ……………………….                                                             Dunca Ioan 
                                                                                                  ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 46  din   28 mai 2021 
 
pentru modificarea și completarea art.2 din 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 28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 65               
din 20.05.2021  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. 3587/18.05.2021, 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. 3322/11.05.2021 
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. 3588/18.05.2021;  
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 modifică și se completează art.2 din Hotărârea nr. 11  din   29 ianuarie 2021 privind 
însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând 
domeniului privat al comunei Râciu, care va avea următorul conținut:  
a) Nr. cadastral 54133 (lotul 1), teren neproductiv intravilan, cu suprafața de 1.726 mp, proprietar 
comuna Râciu, în cotă de 1/1 parte teren.  
b) Nr. cadastral 54134 (lotul 2),  cu suprafața totală de 127.474 mp, după cum urmează:  
37.862 mp, intravilan, din care 7.552 mp de pădure și  30.310 mp, de pășune; 
89.612 mp, extravilan, din care 12.049 mp, pășune și 77.563 mp, de pădure, proprietar comuna 
Râciu, în cotă de 1/1 parte teren.  
Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 11/2021 rămân neschimbate.  
Art.3. 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; 
 SC Teodol SRL Reghin; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                                           Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                     …………………………….                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr.47  din  28  mai 2021 

 
privind aprobarea inchirierii   mijlocului fix-autoutilitară N3, marca MAN, tip TGX28.400 6X2-
2BL şi accesorii către SC DANDAN TUR CONSTRUCT SRL, cu sediul în localitatea Luduș, str. 
Liliacului nr. 50 bis 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data  28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.65  din 20.05.2021  
conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și 
lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative;  
Analizând:  
Expunerea de motive cu nr.3589 din 18.05.2021 a primarului Belean Alin-Ciprian, cu privire la aprobarea 

inchirierii   mijlocului fix-autoutilitară N3, marca MAN, tip TGX28.400 6X2-2BL şi accesorii către SC DANDAN 
TUR CONSTRUCT SRL; 
Luând în considerare cererea SC DANDAN TUR CONSTRUCT SRL, exprimată în data de 04.05.2021 prin 
adresa nr. 562 înregistrată la instituția noastră sub nr............................. prin care solicită închirierea 
mijlocului fix  autoutilitară N3, marca MAN, tip TGX28.400 6X2-2BL şi accesorii, 
Fișa mijlocului fix, nr.de inventar 4013, grupa echipamente tehnologice, Masină de agățat containere 
incărcător cârlig. 
Ținând cont de prevederile: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Respectând procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art.196 (1) lit.a). din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările ulterioare, adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă  inchirierea   mijlocului fix-autoutilitară N3, marca MAN, tip TGX28.400 6X2-2BL şi accesorii 

către SC DANDAN TUR CONSTRUCT SRL, cu sediul în localitatea Luduș, str. Liliacului nr. 50 bis, la 
prețul de  1000 euro/lună, pe o perioadă determinată de 6-12 luni, cu posibilitate de prelungire prin act 
adițional. 



Art.2. SC DANDAN TUR CONSTRUCT SRL, se va ocupa de schimbarea anvelopelor de pe puntea de 
tractiune spate, cumpărare rovignetă, asigurarea (casco, RCA) efectuarea ITP-ului  și  revizia tehnică. 
Art.3. Se aprobă modelul contractului de închiriere prevăzut în Anexei 1 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărîre 
Art.4.Se împuternicește Primarul comunei Râciu să semneze contractul de inchiriere.  
Art.5.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  viceprimarul comunei Râciu. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

 SC DANDAN TUR CONSTRUCT 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,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 

                                                                                                  ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

 
HOTĂRÂREA 

nr. 48  din 28 mai 2021 
 
privind aprobarea Planului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la 
construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă al Comitetului Local pentru 
Situații de Urgență. 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 65 din 
20.05.2021  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: 
Adresa Instituției Prefectului –Județul Mureș, nr.5306/SVI din 05.05.2021 privind elaborarea 
planului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca 
efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcții hidrotehnice, 
poluări accidentale pe cursurile de apă al Comitetului Local pentru Situații de Urgență. 
Expunerea de motive nr. 3591/18.05.2021 a primarului comunei Râciu privid întocmirea planului de 
apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect 
producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă al Comitetului Local pentru Situații de Urgență. 
Ținând cont de prevederile: 
Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, (*republicată*) - (*actualizată*); 
Ordinului 1184/2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de 
evacuare in situatii de urgenta; 
Ordinului 886/2005, pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de 
instiintare, avertizare si alarmare a populatiei; 
Hotărârii nr. 182 din 9 februarie 2006 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2004 pentru 
aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme 
şi/sau alunecări de teren; 
HG 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi reducerea 
efectelor inundaţiilor;  



Ordonanței de Urgență nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă 
Legii nr. 107/1996- Legea apelor, cu modiicările și completările ulterioare; 
HOTĂRÂRII nr. 846 din 11 august 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al 
riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung; 
ORDINULUI nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă generate  de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de 
inundaţii,  secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice,  poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră 
ORDINULUI nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu alin.(7), lit.h),  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 aprobă “Planul de de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la 
construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă al Comitetului Local pentru Situații 
de Urgență conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. Componenta 
comitetului local pentru situatii de urgenta si a centrului operativ sunt evidentiate in cuprinsul 
acestui plan.  
Art.2.Primarul comunei împreună cu SVSU Râciu, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 S.G.A Mureș; 
 S.V.S.U. 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,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                                              Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                                                    …………………………….                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

 HOTĂRÂREA 
nr.49  din   28 mai 2021 

 

 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Râciu, a suprafeței de 
153.700 mp, evidențiată în CF 54129 Râciu 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 65 din 
20.05.2021  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 comunei Comunei Râciu înregistrat la nr. 3593 din 18.05.2021  
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a suprafeței de 153.700 mp, evidențiată în 
CF 54129 Râciu;  
Încheierea nr. 26175 din data de 05.05.2021 asupra cererii introduce de Comuna Râciu privind 
prima înregistrare a imobilelor/unităților individuale (u.i.) în cartea funciară; 
Documentația cadastrală avizată de către OCPI pentru imobilul cu nr. cadastral 54129; 
HG 913/12.08.2009, pentru modificarea anexei nr. 71  la HG 964/2002 privind atestarea 
domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Mureș; 
Luând în considerare prevederile: 
Art.361 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ privind  trecerea unui bun din domeniul 
public în domeniul privat  al aceluiaşi titular al dreptului de proprietate; 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991; 
Fiind îndeplinite cerințele art.136 și art.139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 196 alin. (1), lit.a) și art. 1982019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 



Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Râciu,  a suprafeței 
de 153.700 mp, evidențiată în CF 54129 Râciu, având categoria de folosință pășune, neproductiv, 
pădure și drumuri. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Râciu și compartimentul agricol, cadastru și relații publice. 
Art.3. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureş; 
 SC Teodol SRL Reghin; 
 Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                                            Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                                                    …………………………….                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

     
HOTĂRÂREA 

nr. 50  din  28 mai 2021 
 

privind aprobarea depunerii de catre Comuna Râciu, județul Mureș, a unei cereri de sprijin 
pentru accesarea schemei de ajutor de stat „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI 
CONSERVAREA PADURILOR” aferenta Masurii 15 „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE 
SI CONSERVAREA PADURILOR” Submasura 15.1 „PLATI PENTRU ANGAJAMENTE DE 
SILVOMEDIU” PNDR 2014 – 2020, Sesiunea 4/2021 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.65   din 
20.05.2020  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 ale Primarului Comunei Râciu nr.3595 din data de 18.05.2021 prin care 
propune depunerea unei cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „SERVICII DE 
SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR” aferenta Masurii 15 „SERVICII DE 
SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR” Submasura 15.1 „PLATI PENTRU 
ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU” PNDR 2014 – 2020,Sesiunea 4/2021 pentru fondul forestier 
proprietatea Comunei Râciu; 
Avizul comisiei de specialitate; 
Ghidul solicitantului -  pentru accesarea schemei de ajutor de stat „SERVICII DE SILVOMEDIU, 
SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR” aferenta Masurii 15 „SERVICII DE SILVOMEDIU, 
SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR” Submasura 15.1 „PLATI PENTRU 
ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU” PNDR 2014 – 2020, Sesiunea 4/2021; 
Ținând cont de prevederile: 
Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
In temeiul art.129, alin.(2), lit.c), alin. (4), lit. (f-g), alin. 6 lit. c) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă 
următoarea  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aproba depunerea de catre Comuna Râciu a unei cereri de sprijin pentru accesarea 
schemei de ajutor de stat „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA 



PADURILOR” aferenta Masurii 15 „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA 
PADURILOR” Submasura 15.1 „PLATI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU” PNDR 2014 – 2020, 
sesiunea 4/2021, conform prevederilor cuprinse in „GHIDUL SOLICITANTULUI” Anexa la Ordinul 
MADR nr. 54/2021. Suprafata eligibila pentru care se acceseaza masura este de 171,10 ha. 
Art.2.Aproba delimitarea  zonei de liniste,   in conformitate cu punctul 1.5.1. Cerinta specifica 
Pachetului 1 – Asigurarea zonei de liniste, din Ghidul Solicitantului, de minim 20%  din suprafata 
eligibila, respectiv 41,37 ha, suprafata ce se va pastra pe toata perioada de 5 ani de aplicare a 
Masurii 15.1.  
Art. 3. Se imputerniceste Primarul Comunei Râciu, județul Mureș, ca in calitatea sa de reprezentant 
legal al comunei conferita prin lege să faca demersurile necesare pentru depunerea documentației 
la APIA Mureș, in vederea  obținerii finanțării. 
Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește primarul 
Comunei Râciu. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 APIA Mureș; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații publice; 
 Compartimentului 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,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean  Răzvan-Condrate               Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                  Dunca Ioan 
                                                                                                               ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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	HOTĂRÂREA Nr.67 din 28 septembrie 2018 pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea nr. 19  din  24 februarie 2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrările de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţ...

