
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
29.04.2021 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada februarie-aprilie 
2021 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 28.05.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …… 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. ......... din ..........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 .............................................................. 
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.  
 

 
Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 

BELEAN ALIN-CIPRIAN                                         Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                             Dunca Ioan                   
 ………………………….....                                                              …………………… 

http://www.comunariciu.ro/
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 Primar 
Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada mai-iulie 2021 

Informaţii de bază 

Ţinând cont de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al 
comunei Râciu, aprobat prin H.C.L Nr.7/2016, unde la Cap.II, secţiunea I,         
art.10, modificat și completat prin HOTĂRÂREA nr. 70  din 31 octombrie 2019, este 
stabilită durata mandatului preşedintelui de şedinţă. Durata mandatului 
preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni, perioadă în care acesta 
nu-şi pierde calitatea de consilier. 
În baza prevederilor art. 123, alin.1,  alin.4, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
Având în vedere că mandatul domnului consilier Vincovici Iulius-Aurelian s-a 
încheiat, va rugăm să nominalizați un alt consilier pentru a îndeplini funcția de 
președinte. 

  

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 alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
Local Râciu, pentru perioada mai-iulie 2021. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 

 

 

 

 

 

  

Nr. de înregistrare:          din  18.05.2021 

http://www.comunariciu.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 din  28.04.2021 

 
 

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. 
 

 
 

 

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

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind atribuirea prin închiriere, fără licitație publică, a unui apartament 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 

Informaţii de bază 

Comuna Râciu deţine în proprietatea privată apartamentul situat în imobilul bloc 102, ap.1, 
strada Vasile Conțiu, nr. 4, compus din 2 camere, baie, bucătărie, cămară, debara, 2 holuri şi 
balcon, în suprafaţă utilă de 52,19 mp. Locuinţa este ocupată de către solicitanții cererii de 
închiriere.  Am avut încheiat contract de închiriere cu părinții solicitantei care au decedat, astfel 
că în ultimii doi ani solicitanta a locuit cu mama pe care a îngrijit-o  deoarece a fost bolnavă. 
Menționăm că nu s-au mai depus alte cereri pentru inchirierea apartamentului. 
În conformitate cu prevederile art. 1 din HOTĂRÂREA 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 considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale de formă şi de conţinut, drept pentru 
care, propun analiza şi adptarea proiectului de hotărâre. 
Cuantumul chiriei este stabilit la 250 lei/lună, iar plata cheltuielilor privind utilitățile aferente 
spațiului închiriat cad în sarcina exclusivă a  locatarului. 

  

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  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. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 

 

 

Nr. de înregistrare:          din  18.05.2021 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29.04.2021 

 
 
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…… 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. ..................... şi  expunerea de motive a primarului comunei, în 
calitate de iniţiator, înregistrată cu nr............................., 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. 
………./ ………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 
com. Râciu,  
sat Ulieş 

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 
com. Râciu,  
sat 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 
com. Râciu, 
sat Râciu 

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. 
 
 

 
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 completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei RÂCIU  

Informaţii de bază 

În  vederea aprobării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia "Modernizarea infrastructurii 
de exploatare si de acces la exploatatiile agricole în comuna Râciu, jud. Mures" 
şi a necesităţii cuprinderii acestor drumuri de exploatare în inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al Comunei Râciu până la data limită de 
depunere a  proiectelor, este necesară adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local 
în care să fie evidenţiate şi cuprinse în domeniul public  drumurile de exploatare 
şi transmiterea hotărârii către Instituţia Prefectului pentru exercitarea 
controlului de legalitate şi către Consiliul Judeţean în vederea  iniţierii 
proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 
71 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Râciu”. 
În cadrul proiectului Modernizarea infrastructurii de exploatare si de acces la 

exploatatiile agricole în comuna Râciu, jud. Mures" se va face  după cum 

urmează:Drum de exploatare Format din DE 125; sat Ulieş; îmbrăcăminte de 

pământ; extravilan;  L=1.802 m; l = 5 m. Domeniul  public  al  comunei Rîciu CF 

nr. 50979.Drum de exploatare Râciu – comuna Şincai Format din DE 3123; 

comuna Râciu-limita administrativă a comunei Şincai; îmbrăcăminte de pământ; 

extravilan;  L=1.545 m; l = 5 m. Domeniul  public  al  comunei Râciu CF nr. 

50967.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. 

Domeniul  public  al  comunei Râciu CF nr. 50982.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. 

Domeniul  public  al  comunei Râciu CF nr. 50981.Drum de exploatare Tăului-
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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. 

Domeniul  public  al  comunei Râciu CF nr. 50983.Drum de exploatare 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. Domeniul  public  al  

comunei Râciu CF nr. 50985.În urma modernizării drumurilor comunale, valorile 

de inventar se vor modifica prin adăugarea valorii de construcţie la valoarea 

iniţială a fiecărui drum.Bunurile vizate de proiect nu au fost declarate prin lege 

de uz sau de interes public național, nu fac obiectul unor cereri de reconstituire 

a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor 

normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care 

reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul 

român în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de 

sarcini. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre pentru modificarea și completarea art.2-8 din Hotărârea  nr. 40  din 
12 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei RÂCIU. 

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  28.04.2021 

 
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…… 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……. din …..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. 
 

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

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind actualizarea planului de pază al Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Râciu 
 

Informaţii de bază 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare:  
-art. 18 din Legea nr.333/2003 privind paza bunurilor si valorilor, 
republicată;  
-HG 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor;  
-art. 129 alin.(2) lit.a), alin.(7) lit.g) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;  
Primarul comunei ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice și ale 
cetățenilor și răspunde pentru întocmirea planului de pază al comunei. 
Modalitățile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului local, după consultarea prealabilă a locuitorilor, în formele 
prevăzute de lege. 

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind actualizarea planului de pază al Unităţii Administrativ 
Teritoriale comuna Râciu. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29.04.2021 

 
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…… 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…………………………, Raportul 
de specialitate al Compartimentului financiar contabil și resurse umane înregistrat sub nr. ………………; 
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. 
 

 
 

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

EXPUNERE DE MOTIVE 
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” 

 

Informaţii de bază 

În urma Raportului de expertiză tehnică pentru  obiectivul de investiţie:,,MODERNIZARE 
DRUMURI COMUNALE   IN COMUNA RICIU, JUDETUL MURES  DC142 B (DJ 173) VALEA 
ULIESULUI- VALEA SINMARTINULUI) KM 0+350 - 7+500” la nefinalizarea lucrărilor de către 
constructor, executat de către S.C. POLITEH'S CONSULT S.R.L.TIMIŞOARA, și a actualizării 
proiectului executa de către SC George Construct SRL, se impune aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizați. 
Lucrarea a fost executată partial de către SC Far Foundation SRL, cu sediul social în 
localitatea Rodna, jud.Bistrița-Năsăud. Lucrările au fost abandonate de către constructor în 
anul 2020. Expertiza a avut rolul de a stabili lucrările rămase de executat conform 
proiectului tehnic elaborate de către SC George Construct SRL. Raportul concluzionează că 
materialul pietros pus în opera nu se încadrează în limitele tipului de balast 0-63 mm având 
dimensiuni până la de 90 mm fiind un balast mare.  S-a constatat că executantul nu a 
respectat graficul de execuție, iar unele lucrări de exemplu podețele s-au degradat și sunt 
neconforme cu proiectul. Prin efectuarea de sondaje și prelevarea de material pietros, 
grosimea stratului de fundație nu respect prevederile proiectului, lipsa stratului de fundație 
din nisip în grosime de 5 cm, iar celelalte straturi rutiere nu au fost executate. Urmare 
acestui raport se modifică indicatorii tehnico-economici actualizați în urma expertizei 
tehnice. 

   

Propunerea spre aprobare 

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

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  29.04.2021 

 
 
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…… 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…………………………, 
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. ………………; 
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 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. 
(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  ”, 
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. 
 
 
 
 
 
 

 

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

EXPUNERE DE MOTIVE 
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. 

 

Informaţii de bază 

Art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, prevede că 
“documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror 
finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de 
către autorităţile deliberative”.  
Privitor la modul de finanţare al investiţei, menţionez că documentaţia tehnico-
economică a fost înaintată şi a primit finanţare prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală care se derulează în cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi 
Administraţiei Publice, conform OUG nr.28/2013.  
În conformitate cu prevederile art.7 din OUG nr.28/2013, obiectivele de investiţii 
care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele 
domenii specifice:  
a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă 
şi staţii de tratare a apei; 
b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii 
de epurare a apelor uzate; 
c)realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, 
precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii; 
d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare, 
inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete 
medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă; 
e)construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de 
interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul 
localităţilor; 
f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale; 
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g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de 
interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre; 
h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi; 
i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, 
târguri, oboare, după caz; 
j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive. 
k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din 
subordinea acestora. 
l) construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de 
autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic 
local; 
m) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat 
public stradal, cu prioritate în mediul rural. 
Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se 
finanţează în cadrul fiecărui domeniu specific prevazut la alin. (1) sunt stabilite prin 
normele metodologice de aplicare ale programului.  Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, au fost aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013. 
Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de cheltuieli 
aferente obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se 
finanţeaza exclusiv de către beneficiari sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi 
amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau 
audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de 
avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, 
cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, 
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. Suma aferentă 
acestor cheltuieli se ridică la……………………. 

   

Propunerea spre aprobare 

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

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

28.04.2021 
 

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.      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._____/_____ , 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.  

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

Informaţii de bază 

       Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, 
constituită în data de 7 aprilie 2008 în scopul gestionării în comun a serviciului 
de alimentare cu apă şi canalizare, a exploatării în comun a reţelelor aferente 
acestui serviciu aflate în patrimoniul public al unităţilor administrativ – 
teritoriale, precum şi realizării unor proiecte de investiţii publice de interes 
zonal sau regional, numără în prezent 96 de membrii.  
     UAT Sângeorgiu de Pădure, Suplac și Valea Largă membre ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ AQUA INVEST MUREŞ ” au aprobat  unilateral prin 
hotărâri de consiliu local retragerea din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. 
      Astfel, UAT Valea Largă nu face parte din Lista Investițiilor Prioritare și nu a 
beneficiat de investiții în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare prin 
programele : Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) și Programul 
Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) sau din alte proiecte obținute prin 
finanţare din fonduri ale Uniunii Europene, conform adresei nr.1394 din 
05.03.2021 a UAT Valea Largă.  
      Consiliile locale ale orașului Sângeorgiu de Pădure  și comunelor Suplac și 
Valea Largă au adoptat hotărârile nr.7/28.01.2016, nr.58/31.10.2019 şi 
12/25.04.2019 privind retragerea lor din Asociaţie.  
      Potrivit art.16 alin.(2) lit. ”j„ din Statutul Asociaţiei, Adunarea Generală poate 
aproba retragerea unor membrii din Asociaţie. În acest sens, reprezentanţii 
asociaţilor nu pot vota în Adunarea Generală a Asociaţiei decât în baza unui 
mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărârea consiliului local a 
asociatului al cărui reprezentant este.        
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      În acest sens, hotărârile prin care aceste unităţi administrativ-teritoriale au 
aprobat retragerea din Asociație, sunt transmise tuturor membrilor Asociaţiei 
care vor hotărâ asupra acesteia şi în conformitate cu 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”, vor da mandat special, 
acordat expres, reprezentanţilor, pentru a vota în Adunarea Generală în sensul 
în care au hotărât. 
     Conform Statutului Asociației, calitatea de asociat încetează în cazul 
retragerii sau excluderii din Asociație. Adunarea Generală a Asociației se 
pronunță cu privire la activitatea proprie, respectiv, aprobă primirea de noi 
membri și retragerea/excluderea unor membri. 
      Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre  
privind aprobarea retragerii din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA 
INVEST MUREŞ” a comunelor Suplac, Valea Largă și a orașului Sângeorgiu de 
Pădure din județul Mureș. 
 

  

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

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 

 

 

 
 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  29.04.2021 
 
 

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......      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..................                     
/20.05.2021, 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......../20 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.6/2017 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.76/2006 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. 
                 

 
 
 

 
 

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

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Râciu, județul Mureș 

 

Informaţii de bază 

Având în vedere prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 din H.G. nr. 
777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic 
național al nomenclaturilor stradale și ale Ordinului nr. 448/2017 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului 
electronic național al nomenclaturilor stradale, în contextul demarării acțiunilor 
necesare efectuării Recensământului agricol și cel al populației, luând în 
considerare recomandările AEP, am iniţiat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Râciu, conform anexei şi îl 
propun spre aprobare. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Râciu, județul 
Mureș. 

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  28.04.2021 
 
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……               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. ....../15.05.2021, 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. ………/…...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 1726 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; 
89612 mp, extravilan, din care 12049 mp, pășune și 77563 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. 
 
 

 
 

 

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

EXPUNERE DE MOTIVE 

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. 

 

Informaţii de bază 

Imobilul care face obiectul dezlipirii cu nr. cadastral 50197 în suprafață totală de 
129200 mp, este situat în T81, nr. topo  50197 are categoria de pășune, pădure și 
neproductiv și aparține domeniului privat al comunei Râciu. 
Imobilul este amplasat în intravilanul și extravilanul localității Râciu, având 
următoarele vecinătăți: 
Spre N- Comuna Râciu, Spre E-Pădurea Ocolului Silvic, Spre S-Cimitirul din 
localitatea Râciu, iar Spre V-DJ 173. 
Având la bază documentația cadastrală și referatul de admitere emis de către 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, imobilul  a fost dezmembrat în 
două loturi: 
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.  

Pentru înscrierea în cartea funciară a operațiunii de modificare a imobilului, prin 
dezlipire în două loturi documentația cadastrală va fi însoțită de act autentic de 
dezmembrare, conform reglementărilor Codului Civil și a Legii nr. 7/1996 Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Legea 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare (**republicată**) 
reglementează înscrierea în cartea funciară a operațiunilor de alipire/dezlipire: 
ART. 25 
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(1) Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a 
acestora, pot să le alipească într-un imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi 
a actului autentic, întocmite în condiţiile legii. 
 (2) Actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în 
formă autentică. 
Codul civil-Legea 287/2009- reglementează alipirire/dezlipirile la art.879- 
Modificarea imobilului înscris în cartea funciară: 
 (1) Imobilul înscris în cartea funciară se poate modifica prin alipiri, dacă mai multe 
imobile alăturate se unesc într-un singur imobil sau dacă se adaugă o parte dintr-
un imobil la un alt imobil ori, după caz, se măreşte întinderea acestuia. 
 (2) De asemenea, imobilul înscris în cartea funciară se modifică şi prin dezlipiri, 
dacă se desparte o parte din imobil sau se micşorează întinderea acestuia. 
 (3) Alipirea sau dezlipirea unui imobil grevat cu sarcini nu se poate face decât cu 
consimţământul titularilor acelor sarcini. Refuzul titularilor sarcinilor nu trebuie să 
fie abuziv, el putând fi cenzurat de către instanţa judecătorească. 
(5) Operaţiunile de modificare a imobilului înscris în cartea funciară, prin alipiri sau 
dezlipiri, au caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate. 
Codul de procedură civilă-Legea 134/2010 definește înscrisul authentic:art.269-(1) 
Înscrisul autentic este înscrisul întocmit sau, după caz, primit şi autentificat de o 
autoritate publică, de notarul public sau de către o altă persoană învestită de stat 
cu autoritate publică, în forma şi condiţiile stabilite de lege. Autenticitatea 
înscrisului se referă la stabilirea identităţii părţilor, exprimarea consimţământului 
acestora cu privire la conţinut, semnătura acestora şi data înscrisului. 
(2) Este, de asemenea, autentic orice alt înscris emis de către o autoritate publică 
şi căruia legea îi conferă acest caracter. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

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

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 din  04.05.2021 

 
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......  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........ din ......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. 
 

 

 
 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ 

COMUNA RÂCIU 
 

    Strada Gheorghe Şincai nr. 58, localitatea Râciu, România, 547485  
    Tel/Fax: +4 (0265) 426.003 / +4 (0265) 426.212, www.comunariciu.ro, email: riciu@cjmures.ro  

 

 

 
Primar, 

Belean Alin-Ciprian 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

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 
 

 

Informaţii de bază 

In exercitarea atributiilor conferite prin  OU 57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul local are initiativa și hotărâște, in conditiile legii, in toate 
problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in 
competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale. 
Comuna Râciu detine in proprietate privată mijlocul fix-autoutilitară N3, marca 
MAN, tip TGX28.400 6X2-2BL, care a fost achiziționată pentru deservirea Stației 
de transfer deșeuri menajere, stație care a trecut în administrarea CJ Mureș în 
vederea derulării proiectului SMIDS. 
In temeiul acestor hotarari, se va incheia contractu! de inchiriere intre comuna 
Râciu și  SC DANDAN TUR CONSTRUCT SRL pe o perioada determinată de 6-12  
luni, cu posibilitate de prelungire prin act adițional. Pretul inchirierii, respectiv 
chiria prevazuta in contract, este de 1000 euro/lună. 

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea inchirierii   mijlocului fix-autoutilitară N3, marca 
MAN, tip TGX28.400 6X2-2BL şi accesorii către SC DANDAN TUR CONSTRUCT 
SRL. 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  05.05.2021 

 
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…… 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…… 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. 
 

 
 

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 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. 

 

Informaţii de bază 

Planurile de apărare împotriva inundaţiilor au în vedere toate aspectele 
managementului riscului la inundaţii, cu accent pe prevenire, protecţie, 
pregătire şi luând în considerare caracteristicile bazinului sau sub-bazinului 
hidrografic, inclusiv prognoza inundaţiilor şi sistemele de avertizare 
timpurie. Planurile de apărare la înundaţii trebuie să includă măsurile 
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. 
Comitetele municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă 
întocmesc planuri de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor 
accidentale pe cursurile de apă, care au următorul conţinut: 1.) Foaia de 
capăt, cu lista de semnături; 2.) Cuprinsul planului; 3.) Dispoziţia primarului 
de constituire a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă; 4.) 
Componenţa nominală a Comitetului comunal, cu precizarea unităţii la care 
sunt încadraţi, funcţiei, adresei şi a telefoanelor (fix şi mobil) de la serviciu 
şi de la domiciliu, adresele de e-mail; 4.1.) Principalele atribuții ale 
comitetului local, ale centrului operativ,ale primarului și ale agentului de 
inundații; 5.) Numerele de telefon, fax și adresele de e-mail ale 
permanenţei (primărie, poliţie etc.) unde se pot transmite avertizări, 
prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii; 6.) Schema fluxului informaţional 
operativ-decizional pentru apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor 
meteorologice periculoase; 7.) Semnificația codurilor de culori, conform 
procedurilor de codificare a Informărilor, Atenționărilor și Avertizărilor 
meteorologice și hidrologice; 8.) Tabel cuprinzând date caracteristice de 
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apărare a obiectivelor inundabile (tabel tip .xls, prezentat în format digital 
şi imprimat), care să conțină: - numărul curent; - codul SIRUTA; 
Comitetul comunal pentru situaţii de urgenţă Râciu, are următoarele 
atribuţii principale: a) informeazã centrul operațional judeţean, cu privire 
la stările potenţial generatoare de situaţii de urgență şi iminenta 
ameninţãrii acestora; b) evaluează situaţiile de urgență produse pe 
teritoriul unitãţii administrativteritoriale, stabilește mãsuri şi acţiuni 
specifice pentru gestionarea acestora şi urmãrește îndeplinirea lor; c) 
declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unitãţii 
administrativ-teritoriale; d) analizeazã şi avizeazã planul local pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionãrii 
situaţiei de urgență; e) informeazã comitetul judeţean şi consiliul local 
asupra activitãţii desfãşurate; f) îndeplinește orice alte atribuţii şi sarcini 
stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate. 

   

Propunerea spre aprobare 

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

  

Semnătura 
reprezentantului legal 

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  05.05.2021 

 
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…… 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……. din …..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. 
 
 

 
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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Râciu, a suprafeței de 153.700 mp, 
evidențiată în CF 54129 Râciu 

Informaţii de bază 

Comuna Râciu, a depus cererea la OCPI privind prima înregistrare a imobilelor în cartea funciară 
nr.54129 Râciu , în baza HG nr. 964/2002, HG 913/2009 și a actelor administrative nr. 1947/2021 
și 2530/09.04.2021. Imobilul este înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită 
lipsei planului cadastral, asupra A1 sub B2 din cartea funciară nr. 54129 UAT Râciu. 
Categoria de folosință aste următoarea: pășune intravilan, suprafața de 3.730 mp situată în T 
82, P 1593; păsune intravilan, suprafața de 19.100 mp, T 82, P 1593; neproductiv intravilan, 
suprafața de 1.000 mp, T 82, P 1594; păsune intravilan, suprafața de 2.450 mp, T 82, P 1593; 
drum intravilan, suprafața de 1.734 mp, T 82, P 1592; păsune intravilan, suprafața de 17.519 
mp, T81, P 1591/1; pădure intravilan, suprafața de 3.729 mp, T 81, P 1591/1; pădure extravilan, 
suprafața de 3.250 mp, T 81, P 1591/1; pășune extravilan, suprafața de 57.815 mp, T 81, P 1593; 
drum extravilan, suprafața de 1.353 mp, T 82, P 1592, păsune extravilan, suprafața de 42.000 
mp, T 82, P 1593.  
Considerăm că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.29 din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 7/1996 și 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. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Râciu, a suprafeței de 153.700 mp, 
evidențiată în CF 54129 Râciu. 

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  28.04.2021 
 

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......      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.... din data de............... 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. 
                 

 
 
 

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

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea 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 

 

Informaţii de bază 

În ceea ce privește Fondul Forestier Naţional (FFN), gestionarea durabilă a 
acestuia este asigurată prin cadrul de administrare creat în România, respectiv 
zonarea funcțională a pădurilor și administrarea acestora prin ocoale silvice în 
baza amenajamentelor silvice. Cu toate acestea, caracterul intensiv al lucrărilor 
silvotehnice aplicate, reflectat prin numărul mare de intervenții și utilizarea la 
scară largă a echipamentelor mecanizate, creează premiza afectării mediului 
natural al pădurii, contribuind la afectarea diversității biologice, eroziunea 
solului, creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) etc. 
Submăsura 15.1 este încadrată la domeniile de intervenție 4A Refacerea, 
conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000, în 
zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 
specifice și în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a 
stării peisajelor europene (DI 4A) și 4B Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea 
gestionării solului (DI 4B), contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene 
de dezvoltare rurală aferente acestor domenii de intervenție. 
Astfel, prin Pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniște din cadrul DI 4A se 
urmărește în principal asigurarea condițiilor optime de cuibărit, adăpost şi 
hrănire pentru dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere. De 
asemenea, prin menținerea lemnului mort în pădure (arbori uscați, dar 
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nedoborâți) pentru a se descompune lent, în detrimentul valorificării 
economice, se urmărește păstrarea unei mari varietăți de insecte xilofage (care 
se hrănesc cu lemn), care la rândul lor vor contribui la menținerea în pădure a 
unei populații stabile de păsări insectivore. Totodată, prin menținerea unei 
consistențe crescute a arboretelor, capacitatea pădurii de a contribui la 
reducerea concentrației de gaze cu efect de seră din atmosferă prin 
sechestrarea carbonului și adaptare la efectele schimbărilor climatice, precum 
și la creșterea retenției scurgerilor de suprafață (în cazul viiturilor) va fi 
îmbunătățită. 
Schema de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 
pădurilor” reprezintă instrumentul tehnic de implementare a submăsurii 15.1 
”Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” finanţată prin PNDR 2014 - 2020, 
care are în vedere, de asemenea, reglementarea condițiilor specifice de 
acordare a ajutoarelor de stat și pentru administrațiile publice locale. 
Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este 
acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o 
compensaţie pentru pierderile de venit, costurile suplimentare și tranzacționale 
suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente 
voluntare pe o perioadă de 5 ani. În cadrul schemei sunt compensate două tipuri 
de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate în următoarele două 
pachete: a) Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, b) Pachetul 2 - Utilizarea 
atelajelor la colectarea lemnului din rărituri (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în 
combinație cu Pachetul 1). Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat 
în baza prezentei Scheme este de 100%. Valorile plăţilor compensatorii acordate 

sunt următoarele:  38 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul 
Pachetului 1. 

   

Propunerea spre 
aprobare 

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

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 
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