
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 51  din   18 iunie 2021 
 
 

privind rezilierea contractului de concesiune nr. 21 din data de 21.02.2019, pentru suprafaţa de 
73,85 ha de păşune încheiat între Comuna Râciu şi  Cooperativa Agricolă Câmpia Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.06.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.71             din 
10.06.2021  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;  
 
Analizand: 

Hotărârea nr.52/2021 privind declararea ca obiectiv de interes public de utilitate publică, obiectivul 
de investiții „PARC FOTOVOLTAIC“ pe terenul cu amplasamentul imobilului identificat prin CF 
nr.1517, 1519, 1551, 1070, 1550, 1073, 1072, 1071, 1075, 1074, 1076, 53505, 
Expunerea de motive nr. 4027/11.06.2021 a primarului comunei Râciu privind rezilierea 
contractului de concesiune nr. 21 din data de 21.02.2019, pentru suprafaţa de 73,85 ha de păşune 
încheiat între Comuna Râciu şi  Cooperativa Agricolă Câmpia Râciu. 
Notificarea nr.3595/18.05.2021 din data de prin care Primăria comunei Râciu, notifcă rezilierea 
contractului de concesiune 
Hotărârea Adunării Generale a Cooperativei Agricole Râciu prin care sunt de acord cu rezilierea 
contractului de concesiune nr. 21/21.02.2019 pentru motive ce țin de realizarea de către comuna 
Râciu a unui proiect de investiții. 
Ținând cont de prevederile: 
Ordonanţei 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; 
Legii nr. 44/ 2018 de modificare și completare a OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajjiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 cu modificările si completările ulterioare; 
H.G. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor privind 
organizarea, administrarea și exploatarea pajjiștilor permanente și 
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 



Ordinului comun al M.A.D.R / M.D.R.A.P. nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor - cadru 
de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, 
orașelor, respectiv al municipiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 
Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art.129 alin ( 2) lit.”c”, alin. (5 ) lit. ”a”, si art. 196 
alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Începând cu data de 01.12.2021, se aproba rezilierea contractului de concesiune nr.  21 din 
data de 21.02.2019, pentru suprafaţa de 73,85 ha de păşune încheiat între Comuna Râciu şi 
Cooperativa Agricolă Câmpia Râciu. 
Art.2. Rezilierea contractului de concesiune se realizează cu acordul părților ca urmare a declarării 
ca obiectiv de interes public de utilitate publică, obiectivul de investiții „ PARC FOTOVOLTAIC” ce se 
va construi pe imobilul identificat prin CF nr.1517, 1519, 1551, 1070, 1550, 1073, 1072, 1071, 1075, 
1074, 1076, 53505. 
Art.2.Ca urmare, în situația prezentată, în care proiectul nu se realizează, contractul de concesiune 
va continua pe durata pe care a fost încheiat iunițial. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei 
Râciu. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Beneficiarului contractului de concesiune/închiriere; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                                           Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                                                    …………………………….                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
Nr.52 din 18.06.2021 

 
privind declararea ca obiectiv de interes public de utilitate publică, obiectivul de investiții „PARC 

FOTOVOLTAIC ”, pe terenul cu amplasamentul imobilulului identificat prin CF nr.1517, 1519, 

1551, 1070, 1550, 1073, 1072, 1071, 1075, 1074, 1076, 53505 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 18.06.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 71 din 
10.06.2021, 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 nr. 4029/11.06.2021 și raportul de specialitate nr. 
4030/11.06.2021 privind declararea ca obiectiv de interes public de utilitate publică, obiectivul de 
investiții „PARC FOTOVOLTAIC ” pe terenul cu amplasamentul imobilul identificat prin CF nr. 
nr.1517, 1519, 1551, 1070, 1550, 1073, 1072, 1071, 1075, 1074, 1076, 53505. 
Văzând avizul comisiei pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului 
și urbanism,  

 În conformitate cu prevederile:  
Art. 5, alin, (3), lit. „g” din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii Fondului funciar nr. 18/1991, 
aprobată prin Legea nr. 86/2014, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
Art. 92, alin (2), lit. „d” din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, , republicată, cu modificările 
și completările ulterioare;  
Art. 286, alin. (4) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin. (2), lit. „c”, art.139 alin. (2), art. 140 alin. (1), art. 196 
alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1 Se declară ca obiectiv de interes public de utilitate publică, obiectivul de investiții „PARC 

FOTOVOLTAIC ”, pe terenul cu amplasamentul imobilulului identificat prin CF nr.1517, 1519, 1551, 

1070, 1550, 1073, 1072, 1071, 1075, 1074, 1076, 53505 

Art.2 Se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului în suprafață de 73,85 ha 
identificat prin CF nr. nr.1517, 1519, 1551, 1070, 1550, 1073, 1072, 1071, 1075, 1074, 1076, 53505, 
în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal.  
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Râciu prin compartimentele de specialitate. 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OSPA Mureș; 
 DGA Mureș; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații publice; 
 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.53 din 18.06.2021 

 
 

pentru modificarea art.2 din  Hotărârea Consiliului Local  nr.13 din 29   martie 2013 privind 
aprobarea ACTULUI CONSTITUTIV  al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – 
GOSPODĂREŞTI RÂCIU”. 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 18.06.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 71 din 
10.06.2021, 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 nr. 186/02.06.2021 transmisă de SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL, inregistrată la 
instituția noastră sub nr. 3818/02.06.2021 privind actualizarea bazei de date a calității de 
reprezentant asociat persoană juridică primar al comunei Râciu; 
Expunerea de motive nr. 4031/11.06.2021 și raportul de specialitate nr. 4032/11.06.2021 pentru  
modificarea art.2 din  Hotărârea Consiliului Local  nr.13 din 29   martie 2013 privind aprobarea 
ACTULUI CONSTITUTIV  al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI 
RÂCIU”; 
HOTĂRÂREA  Consiliului Local  nr. 31 din 5 iunie  2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale comuna Râciu; 
ACTUL CONSTITUTIV  al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI 
RÂCIU” 
În baza prevederilor: 
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Ordonenţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 
O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor  urbane si rurale, cu modificarile si  completarile 
ulterioare; 



În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c”,  art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1 Se aprobă modificarea art.2 din  Hotărârea Consiliului Local  nr.13 din 29   martie 2013 privind 
aprobarea ACTULUI CONSTITUTIV  al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – 
GOSPODĂREŞTI RÂCIU” în sensul că persoana împuternicită să reprezinte interesele comunei Râciu 
în Societatea Comercială „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU” SRL este primarul comunei 
Râciu, d-l Belean Alin-Ciprian. 
Art.2. Se împuternicește dl Belean Alin-Ciprian, primarul comunei Râciu să semneze în numele și 
pentru Consiliul Local Râciu Actul Constitutiv actualizat. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL; 
 Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, în vederea modificării Certificatului 

Constatator. 
 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.54 din 18.06.2021 

 
privind aprobarea actului aditional nr.2 la Contractul de comodat nr. 2744/12.06.2013, aprobat 
prin HCL nr.29 din 30  mai 2013 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 18.06.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 71 din 
10.06.2021, 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 nr.4033/11.06.2021, privind aprobarea  actului adiţional la contractul de 
comodat încheiat între comuna Râciu şi SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL, aprobat prin 
Hotărârea nr. 29 din 30  mai 2013; 
Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 13 din 29 martie 2013, privind aprobarea Actului 
constitutiv  al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU”; 
Prevederile HOTĂRÂRII NR.29 din 30  mai 2013 privind aprobarea capitalului social al Societăţii 
cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU” şi aprobarea încheierii unui 
contract de comodat între primăria comunei Râciu şi Societatea cu răspundere limitată „SERVICII 
EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU”; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 46  din 29 iunie  2017 privind aprobarea actului aditional nr.1 la 
Contractul de comodat aprobat prin HCL nr.29 din 30  mai 2013; 
Prevederile cap. IV, art. 4.1, 4.2. şi ale cap.VII, art.7.1 din contractul de comodat; 
Ținând cont de: 
Prevederile art. 2146, 2147, 2148, din LEGEA Nr. 287 din 17 iulie 2009* privind Noul Cod Civil;  
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se aprobă încheierea actului aditional nr.2 la Contractul de comodat nr. 2744/12.06.2013, 
aprobat prin HCL nr.29 din 30  mai 2013, prevazut in anexa la prezenta hotarare, parte integranta 
a acesteia. 



Art.2.Se mandatează domnul Belean Alin-Ciprian, reprezentantul comunei Râciu pentru a semna 
actul adiţional  în sensul dispoziţiilor art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.3.Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
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.55 din 18 iunie  2021 

 
 

 
privind aprobarea prelungirii contractului de mandat al administratorului societăţii SC Servicii 

Edilitar-Gospodărești Râciu SRL 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 18.06.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 71 din 
10.06.2021, 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 nr. 186/2021 a SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL înregistrată la instituția noastră 
sub nr. 3818/02.06.2021,  prin care ne informează că la data de 10.07.2021 expiră mandatul 
administratorului societății; 
Notificarea ANAF nr. 144911/2021 privind indeplinirea condițiilor pentru declararea ca inactivă a 
SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL, potrivit prevederilor art.92 alin. (1), lit a) și lit. f),g) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 
Expunerea de motive nr....../.....06.2021, privind prelungirea mandatului administratorului SC 
Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL; 
ACTUL CONSTITUTIV al Societăţii cu răspundere limitată „Servicii edilitar – gospodăreşti Râciu”;  
Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 13 din 29 martie 2013, privind aprobarea Actului 
constitutiv  al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU”; 
Prevederile HOTĂRÂRII NR.29 din 30  mai 2013 privind aprobarea capitalului social al Societăţii cu 
răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU” şi aprobarea încheierii unui 
contract de comodat între primăria comunei Râciu şi Societatea cu răspundere limitată „SERVICII 
EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU”; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 46  din 29 iunie  2017 privind aprobarea actului aditional nr.1 la 
Contractul de comodat aprobat prin HCL nr.29 din 30  mai 2013; 
Ținând cont de prevederile: 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit. „a” coroborat cu alin. (3), lit.c), ale art. 139, alin (1) și art. 
196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de mandat al administratorului societăţii SC Servicii 
Edilitar-Gospodărești Râciu SRL în persoana doamnei Morariu Leontina, domiciliată în com. Râciu, 
sat Leniș, nr. 246 A, identificată cu CI. Seria ZS, nr. 187837. 
Art.2.Durata mandatului este de 2 ani începând cu data de 10.07.2021 până la data de 09.07.2023, 
cu posibilitate de prelungire pe perioade succesive. 
Art.3. Doamna Morariu Leontina își va exercita atribuțiile în baza unui contract de performanță. 
Art.4.  Se aprobă modificarea Actului Constitutiv actualizat al SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu 
SRL , în sensul celor prevăzute la art.1 și 2 din prezenta hotărâre. 
Art.5. Se împuternicește dl Belean Alin-Ciprian, primarul comunei Râciu să semneze în numele și 
pentru Consiliul Local Râciu, contractul de mandat și Actul Constitutiv actualizat. 
Art.6. Se aprobă mandatarea doamnei Morariu Leontina, administrator  să îndeplinească toate 
formalitățile necesare pentru înregistarea mențiunilor corespunzătoare la Registrul Comerțului 
Mureș. 
Art.7.Cu îndeplinirea prezentei se însărcinează Primarul comunei Râciu și doamna Rîcean Maria-
consilier superior în cadrul compartimentului financiar-contabil și resurse umane. 
Art.8. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
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. 56 din 18 iunie  2021 

 
 

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Primăria  comunei Râciu şi Asociaţia 
pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), în scopul realizării în parteneriat a 
Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” 
Ediţia a IX-a, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2021. 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 18.06.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 71 din 
10.06.2021, 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 Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), înregistrată la 
Primăria comunei Râciu sub nr……………..…. prin care solicită Primăriei comunei Râciu realizarea în 
parteneriat a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile 
Conţiu” Ediţia a IX-a Râciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2021; 
Expunerea de motive prezentată de către dl Primar Belean Alin-Ciprian, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrată sub nr. 4037/11.06.2021, 
Avizul comisiei  pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii, tineret si sport; 
Avizul comisiei  pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism; 
Prevederile Hotărârii Consiliului Local Râciu nr. nr. 33 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  listei de investitii pe anul 2021; 
Ținând cont de prevederile: 
Art.14 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale și prevederile art.9 lit. a) din anexa 
nr.2 la Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;  
Prevederile Legii 98/2016 - privind achizitiile publice; 



In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. a), d),e), art. 139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin. (1) 
_lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Primăria  comunei Râciu şi Asociaţia pentru 
Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), în scopul realizării în parteneriat a Festivalului 
Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a IX-a Râciu, 
ce se va desfăşura  în perioada 18-20 iulie 2021, conform anexei 1, parte integrantă din prezentul 
proiect de hotărâre. 
Art.2. Concursul se desfășoară la Palatul Culturii din Tg.Mureș, iar Gala Laureaților va fi organizată 
în localitatea Râciu. 
Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei din bugetul comunei Râciu pentru realizarea în 
parteneriat cu ASDECUM Tg.Mureş a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri 
Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a IX-a Râciu, ce se va desfăşura  în perioada 18-20 
iulie 2021 şi pentru alte cheltuieli ocazionate de organizarea acestui eveniment. 
Art.4. Se împuterniceşte Primarul comunei Râciu-dl Belean Alin-Ciprian să semneze în numele şi 
pentru comuna Râciu-acordul stipulat la art.1. 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 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; 
 Compartimentului financiar-contabil şi resurse umane; 
 Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. 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. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 57 din 18.06.2021 

 

privind aprobarea schimbării denumirii  Bazei sportive aflate în proprietatea privată a Comunei 
Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 18.06.2021 urmare a dispoziţiei de convocare nr.71 din 10.06.2021 
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;  
Avand în vedere: 
Avizul nr.2/17.06.2021 eliberat de COMISIA JUDEŢEANĂ DE ATRIBUIRE SAU SCHIMBARE DE  DENUMIRI, 
înregistrat la instituția noastră sub nr.4146/17.06.2021; 
Expunerea de motive nr.3945/08.06.2021 a primarului comunei Râciu privind aprobarea schimbării 
denumirii  Bazei sportive aflate în proprietatea privată a Comunei Râciu; 
CV-ul  dlui Cioloboc Daniel-Horațiu, născut în localitatea Râciu;  
Declaraţia notarială nr. 1009/08.06.2021 înregistrată la primăria Râciu sub nr.3946/08.06.2021 prin care dl 
Daniel-Horațiu Cioloboc este de acord să-i fie atribuit numele Bazei sportive din comuna Râciu; 
Hotărârea nr. 51/22.08.2014 privind atribuirea denumirii “Nicolae Dobrin”, Bazei sportive, din  satul Râciu, 
aflată in proprietatea privată a U.A.T, comuna Râciu, judetul Mureş 
Ținând cont de prevederile 
Art.2, lit.”d’’si art.3, din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri; 
Legii nr. 76 din 26 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri; 
Legii nr. 279 din 17 octombrie 2007 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri; 
Art. 129 alin. (6), lit. (d),  alin. (7), lit. f) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ 
In temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii Bazei sportive aflate în proprietatea privată a Comunei Râciu, ce va 
fi redenumită: ,,BAZA SPORTIVĂ  CIOLOBOC DANIEL-HORAȚIU”. 
Art.2. Cu data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice altă hotărâre care 
are același obiect. 



Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  Viceprimarul comunei Râciu și 
compartimentul financiar contabil și resurse umane. 
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile 
prevăzute de Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrative, cu modificările și cpmpletările 
ulterioare. 
Art.5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 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. 
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