
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
18.05.2021 

 
 

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

PRIMAR,                                                                      Vizat pentru legalitate: 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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Primar, 

Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

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. 
 

 

Informaţii de bază 

În luna iulie 2021 comuna Râciu organizează cea de-a IX-a Ediţie a Festivalului-

Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi  "ÎN MEMORIAM VASILE 

CONŢIU", festival care are un impact asupra întregii comunităţi duce la stabilirea 

unor colaborări importante cu diferite instituţii de cultură din ţară. 

Evenimentul este organizat de Primăria comunei Râciu, ASDECUM și Consiliul 

Judeţean Mureş, care şi-au propus în felul acesta nu doar să sprijine fenomenul 

cultural ci, de asemenea, să îl omagieze în cel mai potrivit mod cu putinţă pe 

profesorul Vasile Conţiu, fiu al acestei comune, etnomuzicolog,  profesor la Şcoala 

populară de artă din Târgu Mureş, interpret al  cântecului popular românesc, 

autor al mai multor  volume - culegeri de folclor muzical, formatorul multor 

generaţii de interpreţi care astăzi îi poartă recunoştinţă. 

Pentru a sprijini derularea acestor manifestări, este nevoie de alocarea sumei de 

…………………… lei din bugetul local, care sa vină in completarea  cheltuielilor legate 

de organizarea acestui eveniment, sume primite de la Consiliul Judeţean Mureş. 

Sumele vor fi  alocate din disponibilitatile Cap. 67 “Cultura, recreere si religie”. 

Având în vedere Adresa Asociaţiei 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, ce se va desfăşura  în 

perioada 18-20 iulie 2021, la Tg. Mureș respectiv comuna Râciu; 

Nr. de înregistrare:          din   …..06.2021 
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Ţinând cont de prevederile art.129 alin.(1), alin. (7) lit.d), din OU 57/2019 Consiliul 

local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 

local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 

administraţiei publice locale sau centrale. 

Dată fiind însemnătatea acestui eveniment pentru imaginea comunităţii noastre, 

propun autorităţii deliberative: 

-aprobarea asocierii Primăriei comunei Râciu cu ASDECUM cu sediul in Târgu 

Mureş, Str. Parîngului nr. 16, tel 0742 760 430, cod fiscal 37294606, Conțiu Lia 

Codrina, director proiecte și dezvoltare în vederea organizării acestui eveniment. 

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  

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

hotărâre 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. 

  

Semnătura reprezentantului 

legal 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  02.06.2021   

 

 
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. ….. 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. …………………. și raportul de specialitate nr. …………………………… 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.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local  nr.13 din 29   martie 2013 privind aprobarea 
ACTULUI CONSTITUTIV  al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI 
RÂCIU”, rămân nemodificate. 
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. 
 
 
 
 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Aln-Ciprian                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Primar, 

Belean Alin-Ciprian 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
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”. 

 

Informaţii de bază 

Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 impune cu 
necesitate reorganizarea serviciilor publice in sensul organizarii acestora pe 
baza principiilor: dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor cu resursele; 
protectiei si conservarii mediului natural si construit; administrarea eficienta 
a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ – 
teritoriale, etc., astfel incat sa asigure: adaptabilitate la cerintele 
utilizatorilor; functionarea optima, in conditii de siguranta a persoanelor si 
a serviciului, de rentabilitate si eficienta economica; 
introducerea unor metode moderne de management; introducerea unor 
metode moderne de elaborare si implementare a strategiilor, politicilor, 
programelor si/sau proiectelor din sfera serviciului public; protejarea 
domeniului public si privat si a mediului etc. In exercitarea competentelor si 
atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, autoritatile 
administratiei publice locale stabilesc alegerea modalitatii de gestiune si 
darea in administrare sau, dupa caz, concesionarea bunurilor proprietate 
publica si /sau privata a localitatii. Raportat la serviciile pe care le va efectua 
societatea atât pentru realizarea competenţelor conferite de lege cât şi 
pentru terţi se poate aprecia că societatea va putea deveni operator de 
servicii publice. Societăţii i se va încredinţa gestiunea bunurilor şi servciciilor 
comunei. 
Avand in vedere faptul ca odata cu oficializarea intrării în Europa, România 
şi-a asumat obligaţia de a trata cu maxima seriozitate problemele privitoare 
la  gospodărirea comunelor.  Societatea comercială va fi  parte componentă  
şi se va  desfăşoara sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţii 

Nr. de înregistrare:       din      .06.2021 
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administraţiei publice locale şi va avea ca obiectiv principal protecţia 
sănătăţii populaţiei şi a mediului. 
Prin infiintarea  Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – 
GOSPODĂREŞTI RÂCIU” se urmareste ca  aceasta sa asigure îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă a cetăţenilor, promovarea calităţii şi eficienţei activităţii, 
dezvoltarea durabilă a serviciilor precum si protecţia mediului înconjurător. 
Urmare a alegerilor locale din data de 27.09.2020 a autorităților 
administrației publice locale a fost ales primar domnul Belean Alin-Ciprian, 
validat prin Hotărârea Judecătoriei Tg.Mureş nr. nr.5990/15.10.2020. 

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre 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”. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  02.06.2021 

 
 
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. ….. 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....../.....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. 
 
 
 
 
 

PRIMAR,                                                                      Vizat pentru legalitate:  
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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Primar, 

Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea actului aditional nr.2 la Contractul de comodat nr. 2744/12.06.2013, aprobat prin 
HCL nr.29 din 30  mai 2013 

 

Informaţii de bază 

Prin Hotararea Consiliului Local al comunei Râciu  nr. 31 din 5 iunie  2012 s-
a hotărât înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei societăţi comerciale 
cu răspundere limitată la nivelul unităţii   administrativ-teritoriale comuna 
Rîciu; 
Partile au convenit sa incheie contractul de comodat pe termen de 4 ani. 
Predarea bunurilor a avut loc la data demararii proiectului pentru care s-a 
incheiat contractul, data la care a inceput executarea contractului a carui 
data se incheie dupa 4 ani.  
În vederea funcţionării acestei societăţi al cărei acţionar unic este  consiliul 
local Râciu se impunea dovedirea existentei spatiului de desfasurare a 
activitatilor. 
Prin HOTĂRÂREA 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”, a fost încheiat contractul de comodat care a expirat 
la data de 11.06.2021. Modificarea contractului se poate face numai prin act 
adiţional. 

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea actului aditional nr.2 la 
Contractul de comodat nr. 2744/12.06.2013, aprobat prin HCL nr.29 din 30  
mai 2013. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  18.05.2021 

 
 

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, nr top.                                 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 18.06.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ….. 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. …………………. și raportul de specialitate nr. 
…………………………… privind declararea ca obiectiv de interes public de utilitate publică, obiectivul 
de investiții „                       ”, pe terenul cu amplasamentul imobilul identificat prin CF nr. …………… 
Râciu, nr. top. ……………………...;  
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. 
……………………, nr. top. ……………………….. 
Art.2 Se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului în suprafață de 73,85 ha 
identificat prin CF nr. …………………., nr. top. ……………….., 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. 
 

 
 

PRIMAR,                                                                      Vizat pentru legalitate: 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
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, 

Informaţii de bază 

Prezentul proiect de hotărâre privind declararea ca obiectiv de interes public 
de utilitate publică, obiectivul de investiții „                             
……………………………………………………………………………..”, pe terenul cu 
amplasamentul imobilului identificat prin CF nr.1517, 1519, 1551, 1070, 
1550, 1073, 1072, 1071, 1075, 1074, 1076, 53505, a fost elaborat  în vederea 
realizării unei investiții. Terenul are categoria de folosință pășune și este 
proprietatea privată a comunei Râciu fiind situat în zona mănăstirii. Accesul 
la teren se face pe strada Mănăstirii care este asfaltată pe lungimea de 1200 
ml. Obiectivul de investiții care se dorește a fi realizat acolo are ca 
scop   producerea directa de electricitate prin intermediul celulelor cu siliciu.  
Potrivit legii sunt de utilitate publică lucrările privind: prospecţiunile şi 
explorările geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile; 
instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţii, 
deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu 
energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; 
instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri, lacuri de 
acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite 
pentru alimentări cu apă şi pentru devierea viiturilor; staţii 
hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a 
fenomenelor naturale periculoase şi de alarmare a populaţiei, sisteme de 
irigaţii şi desecări; lucrări de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi 
terenurile necesare construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective 
sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, 
precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; 
salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi 
siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a 
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monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor 
naturale - cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea 
publică şi siguranţa naţională. 
Potrivit art. 92 alin.(2) lit.d)„Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe 
terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a şi a V-a de calitate, având categoria 
de folosinţă arabil, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de 
îmbunătăţiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizaţiei de construire 
şi a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi 
amplasate următoarele obiective de investiţie": d) de interes naţional, 
judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în 
vigoare; 
Ținând cont de faptul că efectivele de animale au scăzut considerabil, iar 
tinerii nu se înghesuie să crească animale condiderăm că suprafaaț 
menționată poate fi declarată de utilitate publică.  

   

Propunerea spre 
aprobare 

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

hotărâre pentru privind declararea ca obiectiv de interes public de utilitate 
publică, obiectivul de investiții „                             
……………………………………………………………………………..”, pe terenul cu 
amplasamentul imobilul identificat prin CF nr.1517, 1519, 1551, 1070, 1550, 
1073, 1072, 1071, 1075, 1074, 1076, 53505, 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
   

 
  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 08.06.2021 
 

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 ……………….., urmare a dispoziţiei de convocare nr………….. din ……………  
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..........eliberat de COMISIA JUDEŢEANĂ DE ATRIBUIRE SAU SCHIMBARE DE  DENUMIRI, înregistrat la 
instituția noastră sub nr................. 
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. 
 
 
 

 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                    Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                            ……………………… 
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 
   ………………………. 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea schimbării denumirii  Bazei sportive aflate în proprietatea privată a Comunei Râciu 
 

Informaţii de bază 

 

Baza sportivă  a fost construită în baza Ordonantei Guvernului 
nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul rural, legea nr. 71/2007. Obiectivul 
urmărit a fost dezvoltarea si modernizarea spatiului rural 
romanesc, format din satele componente ale comunei, prin 
legarea zonelor unde se aplica Programul la reteaua de drumuri 
publice comunale, judetene si nationale prin poduri, podete si 
punti pietonale, platforme de gunoi, in conformitate cu planurile 
regionale de gestionare a deseurilor, precum si prin dezvoltarea 
unor sisteme de alimentare cu apa potabila, de canalizare si 
epurare. 

Baza sportivă, conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, este o amenajare specifică ce 
cuprinde construcţii şi instalaţii destinate activităţii de educaţie fizică şi 
sport. 
Beneficiarii finali ai Programului sunt locuitorii întregii unităţi administrativ-
teritoriale a cărei cerere de finanţare a fost aprobată. 
Deşi alcătuiesc un grup social şi cultural dinamic, tinerii s-au îndepărtat în 
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ultimii ani de viaţa publică, din cauza statutului lor social fragil şi a 
discrepanţei apărute între obiectivele de politică publică şi rezultatele 
aplicării acestora. Astfel, pentru a facilita tranziţia tinerilor într-o societate 
aflată într-o permanentă schimbare şi pentru a realiza un echilibru între 
generaţii, este necesară corelarea şi armonizarea programelor prin aplicarea 
unor politici publice cu impact social şi educaţional în rândul tinerilor. 
Valoarea investiţiei se ridică la 880.920 lei 
Baza sportivă, ca obiectiv de investitii sportive, s-a realizat in baza unui 
proiect tipizat, de către SC Alfaconstruct SRL în asociere cu SC Energoterm 
SRL Tg. Mureş. 
Baza sportiva are un teren de fotbal cu suprafaţa de iarbă cu dimensiuni de 
95/60; o pistă de sărituri în lungime şi alergare; groapă din nisip pentru 
sărituri; tribune cu 80 de locuri; teren împrejmuit;  platformă şi alei de acces 
precum şi vestiare separate P+M. 
Dorim să facem schimbarea denumirii  Bazei sportive aflate în proprietatea 
private a Comunei Râciu din Baza sportivă Nicolae Dobrin în Baza sportivă 
Daniel-Horațiu Cioloboc, un fost sportiv născut în localitatea Râciu 
În acest sens avem declaraţia notarială a domnului Daniel-Horațiu Cioloboc 
pentru acest nume. 

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind: aprobarea schimbării denumirii  Bazei sportive aflate în 
proprietatea privată a Comunei Râciu. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  18.05.2021 

 
 
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. ….               
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... privind declararea ca obiectiv de interes public de utilitate publică, obiectivul de 
investiții „                             ……………………………………………………………………………..”, 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.     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 „  
                         ……………………………………………………………………………..” ce se va construi pe imobilul 
identificat prin CF nr.1517, 1519, 1551, 1070, 1550, 1073, 1072, 1071, 1075, 1074, 1076, 53505, nr 
top.                                 
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. 
 
 

 
 

PRIMAR,                                                                      Vizat pentru legalitate: 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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 Primar 
Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

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 

Informaţii de bază 

Prin HG nr. 1064/2013 au fost aprobate   normelor metodologice de aplicare a 
OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991. Potrivit acestui act normativ pentru punerea în valoare, folosirea 
optimă a pajistilor şi protecţia mediului s-au  încheiat contracte de închiriere cu 
asigurarea încărcăturii optime de animale calculată conform prevederilor legale 
în materie. Utilizarea pajiştilor aflate în domeniul public sau privat al unitătilor 
administrativ teritoriale  sa facut de către membrii colectivităţii locale, 
proprietari de animale înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţilor.  Din 
cauza prețului derizoriu pe care îl primesc pentru un litru de lapte, oamenii de 
la sate au început să își vândă animalele. În timp ce în magazine un litru de lapte 
costă între 2,5 și 6 lei, în buzunarele producătorilor noştrii ajung între 70 de bani 
și 1,2 lei/litru. Necazurile pe care le au fermierii se văd cel mai bine în statistici. 
Efectivul de animale la nivelul comunei  a scăzut în anul 2014, printre cele mai 
afectate sectoare fiind bovinele şi ovinele.Crescătorii de animale au drepturi dar 
şi obligaţii  şi anume să comunice în scris primăriei, în termen  vânzarea 
animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării 
capacităţii de păşunat în toate zilele perioadei de păşunat.  
În baza pct.IX lit.d din contractul de concesiune ca urmare realizării unui obiectiv 
de investiții, suntem nevoiţi să reziliem contractul de concesiune şi să procedăm 
la declararea ca obiectiv de interes public de utilitate publică, obiectivul de 
investiții „                             ……………………………………………………………………………..”, 
pe terenul cu amplasamentul imobilului identificat prin CF nr.1517, 1519, 1551, 
1070, 1550, 1073, 1072, 1071, 1075, 1074, 1076, 53505, 

  

Nr. de înregistrare:           din       .06.2021 
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Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
 

În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit.a) din OU 57/2019 
privind Codul administrativ, considerăm că se poate promova: 
Proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 1... din 
data de ....., pentru suprafaţa de ..... ha de păşune încheiat între Comuna Râciu 
şi     ......................, cu  sediul ............. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 
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