
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  22.06.2021 

 
privind  încheierea actului adițional nr. 1 la Contractul de comodat încheiat  între comuna Râciu 
şi SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL  
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 23.07.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ….. din 
……...07.2021, conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere:  
Expunerea de motive nr.         /   .07.2021, privind aprobarea  actului adiţional la contractului de 
comodat încheiat între comuna Râciu şi SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL,  
Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 13 din 29 martie 2013, privind aprobarea Actului 
constitutiv  al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU”; 
Prevederile HOTĂRÂRII NR.29 din 30  mai 2013 privind aprobarea capitalului social al Societăţii cu 
răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÂCIU” şi aprobarea încheierii unui contract 

de comodat între primăria comunei Râciu şi Societatea cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – 
GOSPODĂREŞTI RÂCIU”; 
Prevederile Hotărârii  Nr. 54 din 22 august 2014 privind modificarea şi completarea  actului 
constitutiv al societatii SC Servicii Edilitar Gospodăresti Râciu SRL; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 28   din 31 octombrie 2016 pentru  modificarea şi completarea 
Hotărârii nr. 57 din 30  septembrie 2014 privind aprobarea contractului de comodat încheiat între 
comuna Râciu şi SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL. 
Ținând cont de prevederile: 
Art. 2146, 2147, 2148, din LEGEA Nr. 287 din 17 iulie 2009* privind Noul Cod Civil;  
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă încheierea actului aditional nr.1 la Contractul de comodat, aprobat prin HCL nr.28 
din 31 octombrie 2016 prevazut in anexa la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia pentru 



spaţiul denumit CHIOŞC PIAŢĂ, aflat în domeniul privat situat în comuna Râciu, str. Târgului, nr.7, 
compus din sală (25 mp), bucătărie (19,5 mp) şi terasă acoperită (125 mp), cu titlul gratuit  pentru 
a desfăşura activităţi potrivit codurilor CAEN aprobate.  
Art.2. Se mandatează domnul Belean Alin-Ciprian, reprezentantul comunei Râciu pentru a semna 
actul adiţional  în sensul dispoziţiilor art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL; 
 Compartimentului financiar contabil 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  încheierea actului adițional nr. 1 la Contractul de comodat încheiat  între comuna Râciu şi 
SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL  

 

Informaţii de bază 

Prin Hotărârea nr. 54/2014  s-a aprobat completarea obiectului de activitate al  SC 
Servicii Edilitar Gospodăresti Rîciu SRL-activitati secundare, art.7, pct.7.3 –cu 
urmatoarele activităţi: „Restaurante”şi Baruri şi alte activităţi de servire a 
băuturilor-cod CAEN 5610, respectiv 5630. 
A fost depusă pe rolul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Mureş, cererea prin care s-au solicitat modificările referitoare la cod. obiect de 
activitate. A fost admisă cererea şi s-a eliberat  certificatul constatator. Ținând cont 
de faptul că activitatea de la acest chioşc este preluată de societatea noastră pentru 
a putea funcţiona în condiţii de legalitate. 
Faţă de cele de mai sus, intenţionăm să încheiem un act adițiobal la contractul de 
comodat între Primăria comunei Râciu şi  SC Servicii Edilitar Gospodăresti Râciu 
SRL, pentru utilizarea spaţiului în care funcţionează  Chioşcul din piaţă pentru o 
perioadă de 5 ani cu posibilitatea  de prelungire pe perioade subsecvente". 
Contractul de comodat se reînnoieşte de drept, pentru aceeaşi durată, dacă niciuna 
dintre părţi nu a comunicat celeilalte, în scris, refuzul său cu cel puţin 30 de zile 
înainte de expirarea termenului. 

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind  încheierea actului adițional nr. 1 la Contractul de comodat 
încheiat  între comuna Râciu şi SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL  

 
  

Semnătura reprezentantului 
legal 

 
   

Nr. de înregistrare:          din       .07.2021 

http://www.comunariciu.ro/
mailto:riciu@cjmures.ro


 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  22.06.2021   

 

 
 

pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 29 noiembrie 2018 privind 
vânzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 23.07.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ….. din 
……...07.2021, 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 cu nr........ din ........ a primarului Belean Alin-Ciprian cu privire la  modificarea 
si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 29 noiembrie 2018 privind vânzarea unor imobile 
terenuri din domeniul privat al comunei Râciu, 
Cererea dnei Gârbu Eleonora nr. 4363/12.10.2018 prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 
117,43 mp  reprezentând suprafața construită, respectiv suprafața de 2 m lățime pentru acces 
lateral dreapta și în spatele suprafaței construite, suprafețe situate în satul Râciu, 
Extrasul CF nr. 53026 Râciu, nr. cadastral 53026, suprafața de 335 mp, domeniul privat al comunei 
Râciu, rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr.cadastral 50187. 
Ţinând cont de prevederile: 
HOTĂRÂRII nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 
Art.13 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
Art.364 alin.(1,2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
În baza art.139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a)  din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 73 din 29 noiembrie 2018 privind 
vânzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu în sensul modificării suprafeței  



de teren de la 117,43 mp la 121,62 mp  cu drept de preemțiune conform art. 364 alin. (1,2) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, către proprietarii 
imobilului Gârbu Eleonora și soțul Gârbu Ioan. 
Art.2.Suprafața de 121,62 mp cote teren propusă pentru vânzare este înscrisă în CF nr. 53026 Râciu, 
nr. cadastral 53026, compus din teren intravilan având categoria de folosință curți-construcții, în 
suprafață totală de 335 mp, proprietar comuna Râciu. 
Art.3.Se aprobă întocmirea Raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat, privind 
determinarea valorii  terenului, în vederea vânzării cu dreptul de preemţiune. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul de specialitate. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului  financiar contabil şi resurse umane; 
 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 
pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 29 noiembrie 2018 privind vânzarea 
unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu 

Informaţii de bază 

 
Prin cererile înregistrate la comuna Râciu petentii Gârbu Eleonora și Gârbu Ioan au solicitat 
cumpărarea suprafeţei de teren  reprezentând suprafața construită  situată în satul Râciu, 
Pe cale de consecinta consideram ca nu mai exista nici un impediment legal pentru vânzarea 
terenului tinând cont de prevederile art. 364 alin.(1,2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, urmare a analizei prin care se modifică suprafața 
solicitată de la 117,43 mp la 121,62 mp, propunem: 
- vânzarea cu drept de preemţiune a suprafetei  de teren  
Vânzarea acestui teren se va face numai dupa însusirea de catre Consiliul local a Rapoartului 
de evaluare, în vederea stabilirii pretului de vânzare. 
Precizam ca prin vânzarea acestor terenuri se aduc venituri suplimentare la bugetul local. 
În urma verificarii documentatiei si a situatiei din teren, s-a stabilit ca terenul  solicitat spre 
cumparare nu este necesar comunei în exercitarea unei activitati directe, nu formeaza 
domeniul public, respectându-se prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica 
si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, prin înstrainarea lui 
nefiind afectate detalii de sistematizare sau o dezvoltare urbanistic - edilitara ulterioara a 
zonei unde acestea sunt situate, realizându-se în acest caz reîntregirea proprietatii, nu mai 
face obiectul Legii nr.10/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii 
nr. 247/5005, facilitându-se astfel o mai buna administrare a acestuia. 

  

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 29 noiembrie 2018 
privind vânzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 

 

 
 

Nr. de înregistrare:          din  ……..07.2021 

http://www.comunariciu.ro/
mailto:riciu@cjmures.ro
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 22.06.2021   

 

 
 

 
pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 din 27 septembrie 2019 
privind vânzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu. 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 23.07.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ….. din 
……...07.2021, 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:  
Cererea numiților Belean Vasile și Belean Laura-Olguța nr. 4275/30.08.2019 prin care solicită 
cumpărarea suprafeţei de 121,57 mp  reprezentând suprafața construită, situată în satul Râciu, 
Expunerea de motive cu nr.        din        a primarului Belean Alin-Ciprian pentru modificarea si 
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 din 27 septembrie 2019 privind vânzarea unor imobile 
terenuri din domeniul privat al comunei Râciu. 
Ţinând cont de prevederile: 
HOTĂRÂRII nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 
Art.13 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
Art.364 alin.(1,2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
În baza art.139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a)  din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 58 din 27 septembrie 2019 privind 
vânzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu în sensul modificării suprafeței  
de teren de la 121,57 mp la 213,38 mp  de la adresa imobilului din str. Gheorghe Șincai, nr. 53-55 cu 



drept de preemțiune conform art. 364 alin. (1,2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, către proprietarii imobilului Belean Vasile și Belean Laura-Olguța. 
Art.2.Suprafața de 213,38 mp cote teren propusă pentru vânzare este înscrisă în CF nr. 53026 Râciu, 
nr. cadastral 53026, compus din teren intravilan având categoria de folosință curți-construcții, în 
suprafață totală de 335 mp, proprietar comuna Râciu. 
Art.3.Suprafața de 213,38 mp cote teren propusă pentru vânzare este înscrisă în CF nr. 53026 Râciu, 
nr. cadastral 53026, compus din teren intravilan având categoria de folosință curți-construcții, în 
suprafață totală de 335 mp, proprietar comuna Râciu. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul de specialitate. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului  financiar contabil şi resurse umane; 
 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 
pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 din 27 septembrie 2019 privind 
vânzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu. 

Informaţii de bază 

 
Prin cererile înregistrate la comuna Râciu petentii Belean Vasile și Olguța au solicitat 
cumpărarea suprafeţei de teren  reprezentând suprafața construită  situată în satul Râciu, 
Pe cale de consecinta consideram ca nu mai exista nici un impediment legal pentru vânzarea 
terenului tinând cont de prevederile art. 364 alin.(1,2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, urmare a analizei prin care se modifică suprafața 
solicitată de la 121,57 mp la 213,38 mp, propunem: 
- vânzarea cu drept de preemţiune a suprafetei  de teren  
Vânzarea acestui teren se va face numai dupa însusirea de catre Consiliul local a Rapoartului 
de evaluare, în vederea stabilirii pretului de vânzare. 
Precizam ca prin vânzarea acestor terenuri se aduc venituri suplimentare la bugetul local. 
În urma verificarii documentatiei si a situatiei din teren, s-a stabilit ca terenul  solicitat spre 
cumparare nu este necesar comunei în exercitarea unei activitati directe, nu formeaza 
domeniul public, respectându-se prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica 
si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, prin înstrainarea lui 
nefiind afectate detalii de sistematizare sau o dezvoltare urbanistic - edilitara ulterioara a 
zonei unde acestea sunt situate, realizându-se în acest caz reîntregirea proprietatii, nu mai 
face obiectul Legii nr.10/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii 
nr. 247/5005, facilitându-se astfel o mai buna administrare a acestuia. 

  

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 din 27 septembrie 2019 
privind vânzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 

 

 
 

 
 

Nr. de înregistrare:          din  ……..07.2021 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  22.06.2021 

 
privind însușirea documentației cadastrale pentru alipirea unor imobile terenuri aparținând 
domeniului privat al comunei Râciu situate în localitatea Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 23 B, 46 
și 48. 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 23.07.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ….. din 
……...07.2021, 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: 
Cererea comunei Râciu înregistrată sub nr. 49614 din data de 14.06.2021 adresată OCPI privind 
aprobarea alipirii imobilelor: 54123 situat în localitatea Râciu str. Gh.Șincai, nr. 46, jud. Mureș având 
suprafața măsurată de 1367 mp, 54131 situat în localitatea Râciu str. Gh.Șincai, nr. 23/B, jud. Mureș 
având suprafața măsurată de 964 mp și 54132 situat în localitatea Râciu str. Gh.Șincai, nr. 48, jud. 
Mureș având suprafața măsurată de 5173 mp; 
Referatul de admitere (alipire imobile) emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobliară Tg.Mureș, 
privind imobilul  rezultat cu nr. cadastral 54153, situate în localitatea Râciu, str. Gheorghe Șincai, 
nr.38 A, jud.Mureș, având suprafața măsurată de 7504 mp; 
Ținând cont de prevederile: 
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (**republicată**); 
Ordinului nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere 
în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 
Art. art. 555, art. 879 alin.(1) și alin.(5) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (**republicată**); 
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.c), art.139 alin.(1) și alin. (3) lit.g) 354 și art. 196 alin. (1) lit. „a” 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se însușește documentația cadastrală pentru alipirea unor imobile terenuri aparținând 
domeniului privat al comunei Râciu situate în localitatea Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 23 B, 46 și 



48, întocmită de SC Teodol SRL Reghin precum și referatul de admitere al Biroului de Cadastru și 
Publicitate Imobliară Tg.Mureș, anexate prezentei și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. (1) Se aprobă alipirea imobilelor terenuri situate în intravilanul localității Râciu, proprietatea 
privată a comunei Râciu identificate după cum urmează: 
-imobil teren înscris în CF 54123 situat în localitatea Râciu str. Gh.Șincai, nr. 46, jud. Mureș având 
suprafața măsurată de 1367 mp; 
-imobil înscris în CF 54131 situat în localitatea Râciu str. Gh.Șincai, nr. 23/B, jud. Mureș având 
suprafața măsurată de 964 mp; 
-imobil teren înscris în CF 54132 situat în localitatea Râciu str. Gh.Șincai, nr. 48, jud. Mureș având 
suprafața măsurată de 5173 mp. 
(2) Prin alipirea imobilelor identificate la alin.(1) va rezulta imobilul cu nr. cadastral 54153  situat în 
localitatea Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 38 A, jud. Mureș, UAT Râciu având suprafața măsurată de 
7504 mp. 
Art.3. Se aprobă depunerea la OCPI prin notar a HCL și anexelor în vederea înscrierii noului imobil 
în cartea funciară. 
Art.4. Se mandatează primarul comunei Râciu să semneze documentele necesare procedurii de 
inscriere a imobilului în cartea funciară. 
Art.5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureș; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații 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,                                                                      Vizat pentru legalitate:  
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 
   ………………………. 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind însușirea documentației cadastrale pentru alipirea unor imobile terenuri aparținând domeniului 
privat al comunei Râciu situate în localitatea Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 23 B, 46 și 48. 

 

Informaţii de bază 

Potrivit Legii nr. OUG 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local are 
atribuţii de administrare a domeniului public şi privat al unităţii administrativ 
teritoriale. În vederea întocmirii cărţii funciare pentru terenyl situat în curtea 
fostului IAS este necesară realizarea operaţiunii de alipire a trei imobile 
(loturi) de teren cu numerele cadastrale 54123, 54131 şi 54132. Luând în 
considerare cadrul legal aplicabil în materie, în speţă prevederile Legii 
cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 23, lit. e), art. 132, alin. 1, 
respectiv art. 135, alin. 1, lit. b) şi alin. 3 din Regulamentul de avizare, recepţie 
şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 
700 din 9 iulie 2014 cu modificările şi completările ulterioare,  prin alipirea 
imobilelor identificate la alin.(1) va rezulta imobilul cu nr. cadastral 54153  
situat în localitatea Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 38 A, jud. Mureș, UAT Râciu 
având suprafața măsurată de 7504 mp. 
În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
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Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru alipirea unor 
imobile terenuri aparținând domeniului privat al comunei Râciu situate în 
localitatea Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 23 B, 46 și 48. 

  

Semnătura reprezentantului 
legal 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  22.06.2021 

 
 
privind aprobarea achiziţionării, instalării şi utilizării unui sistem de supraveghere stradală video 
în comuna Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 23.07.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ….. din 
……...07.2021, conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Expunerea de motive nr…../din data de ……….a primarului comunei Râciu privind aprobarea 
achiziţionării, instalării şi utilizării unui sistem de supraveghere stradală video în comuna Râciu; 
Proiectul Sistemului de supraveghere video întocmit de SC Valsoft SRL Reghin, 
Ținând cont de prevederile: 
Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare;  
Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice 
Art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;  
Art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
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;  
Legii nr.333 din 8 iulie 2003 (**republicată**) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor*); 
Hotărârii nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 
Regulamentului UE nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE;  
Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  



Hotărârii nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
În temeiul art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (4) lit d), alin. (7) lit.g), art. 139 alin.(1), alin.  (3), lit. a) și art. 
196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1.(1) Se aprobă achiziţionarea, instalarea şi utilizarea unui sistem de supraveghere stradală 
video IP, în comuna Râciu  din bugetul local al comunei Râciu, în condiţiile Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.  
(2) Sistemul de supraveghere stradală video IP, aprobat la art.1, alin.(1) cuprinde un număr de 36 
camere video IP cu toate elementele componente ale sistemului.  
(3) Sistemul de supraveghere prevăzut la art.1, se realizează în scopul prevenirii şi combaterii 
infracţiunilor, supravegherii traficului rutier şi constatarea încălcării regulilor de circulaţie rutieră, 
asigurării pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a instalaţiilor de 
utilitate publică, precum şi pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor .  
(4) Achiziţionarea, instalarea şi utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor şi elementelor 
componente ale sistemului de supraveghere video IP se realizează în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare.  
Art.2. Se alocă suma de ……….. lei + TVA din bugetul local al comunei Râciu pentru achiziţionarea 
şi instalarea sistemului de supraveghere stradală aprobat la art.1, alin.(1 - 2). 
Art.3. Se mandatează primarul comunei Râciu să semneze contractul de achiziție și instalare a 
sistemului de supraveghere video. 
Art.4. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului financiar contabil și resurse umane; 
 Primarului comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 

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

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea achiziţionării, instalării şi utilizării unui sistem de supraveghere stradală video în 
comuna Râciu 

Informaţii de bază 

 
Obiectivul proiectului este achiziţionarea unor echipamente prin care se realizaeză 
supravegherea in 35 de locaţii din localitatea Râciu, transmitearea imaginilor lor 
către un centru de supraveghere, monitorizarea şi înregistrarea acestora pentru o 
perioada de 30 zile, conform dispozitiilor legale (Legea 333 / 2003 si normele de 
aplicare). De asemenea, in centrul de supraveghere, imaginile vor putea fi operate 
si/sau prelucrate. 
Comunicatii si transmisiuni de date 
Principala problema tehnica a oricarui sistem de supraveghere video o reprezinta 
volumul mare de date care trebuie transmis de la fiecare camera video catre centrul 
de supraveghere, volum de date care necesita adoptarea unor tehnologii de 
transmisie si topologii de retea speciale, proiectate punctual pentru fiecare locatie 
in parte, in functie de specificul amplasamentului. 
De aceea se doreşte achiziţionarea unui întreg sistem de echipamente profesionale 
pentru supravegherea exterioară puncte de interes local şi anume: 
- Raciu, DN 15 E Vasile Contiu, Nr. Cam 27, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 27, pe stalp, 
coordonate: 46.6875726, 24.3972901 
- Raciu, Strada Targului, Nr. Cam 26, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 26, pe stalp langa 
piata - coordonate 46.6906634, 24.4038917 
- Raciu, Strada Targului, Nr. Cam 25, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 25, pe stalp in 
piata - coordonate 46.6917692, 24.4031241 
- Sanmartinu de Campie, Strada Principala, Nr. Cam 24, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 
24, pe stalp, coodronate: 46.7263365, 24.4088737 
- Sanmartinu de Campie, Strada Principala, Nr. Cam 23, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 
23, pe stalp, coordonate: 46.7268625, 24.409907 
- Sanmartinu de Campie, Strada Lenis, Nr. Cam 22, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 22, 
pe stalp, coordonate 46.7303145, 24.4198659 
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- Sanmartinu de Campie, Strada Principala, Nr. Cam 21, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 
21, pe stalp, coordonate 46.7300898, 24.4071588 
- Sanmartinu de Campie, Strada Principala, Nr. Cam 20, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 
20, pe stalp de lemn - coordonate 46.722213, 24.4015166 
- Sanmartinu de Campie, Strada Principala, Nr. Cam 19, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 
19, pe stalp, coordonate 46.7157776, 24.4031972 
- Ulies, Strada Principala, Nr. Cam 18, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Canera 18, pe stalp, 
coordonate 46.7287397, 24.3339387 
- Ulies, Strada Principala, Nr. Cam 17, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 17, pe stalp, in 
fata scolii - coordonate 46.7302258, 24.332143 
- Ulies, Strada Principala, Nr. Cam 16, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 16, pe stalp, 
coordonate 46.7285068, 24.3306519 
- Coasta Mare, Strada Principala, Nr. Cam 15, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -    Camera 15, pe 
stalp, la intersectia spre Ulies - coordonate 46.7031381, 24.35845 
- Coasta Mare, Strada Principala, Nr. Cam 14, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 14, pe 
stalp, langa parau - coordonate 46.6916924, 24.3622817 
- Coasta Mare, Strada Principala, Nr. Cam 13, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 13, stalp, 
aceeasi intersectie cu camera 12, stalpul urmator - aceleasei coordonate ca si la 
cam 12: 46.6990081, 24.3647124 
- Coasta Mare, Strada Principala, Nr. Cam 12, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - camera 12, pe 
stalp, coordonate: 46.6990081, 24.3647124 
- Raciu, Strada Avram Iancu, Nr. Cam 11, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 11, pe stalp, 
chiar la intrarea pe str. Avram iancu de pe str. Principala, coordonate 46.6967345, 
24.3937309 
- Raciu, Strada Avram Iancu, Nr. Cam 10, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 10, pe stalp, 
de pe str. Avram Iancu, prima la stanga - coordonate 46.6969401, 24.3914327 
- Raciu, Strada Mierlei, Nr. Cam 9, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 9 - pe stalp, in capatul 
str. mierlei - coordonate 46.6934921, 24.3866882 
- Raciu, Strada Gheorghe Sincai, Nr. Cam 8, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - camera 8 - pe stalp, 
ianinte de intesectia cu str. Mierlei - coordonate 46.6918244, 24.3961865 
- Raciu, Strada Gheorghe Sincai, Nr. Cam 7, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 7, pe stalp, 
peste drum de Monument, coordonate 46.6890363, 24.3965028 
- Raciu, Sosea Vasile Contiu, Nr. Cam 6, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 6, pe stalp, 
coordonate: 46.6886921, 24.399823 
- Raciu, Strada Gheorghe Sincai, Nr. Cam 5, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 5, pe stalp 
inainte de primarie, pe partea opusa de Primarie, coordonate 46.6888978, 
24.4035687 
- Raciu, Strada Principala, Nr. Cam 4, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 4, pe stalp, la 
intrare, dupa benzinarie - coordonate 46.6856867, 24.4082405 
- Nima Raciului, Strada Principala, Nr. Cam 3, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 3, pe 
stalp langa Caminul cultural din Nima Raciului, coordonate: 46.7013074, 
24.4403935 
- Nima Raciului, Strada Principala, Nr. Cam 2, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - Camera 2, pe 
stalp, - coordonate: 46.706538, 24.443726 
- Nima Raciului, Strada Principala, Nr. cam 1, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. - camera 1 pe stalp, 
la prima intersectie, coordonate; 46.694335, 24.436498 

 Centrul de monitorizare şi înregistrare a imaginilor transmise va fi amplasat în 
spaţiul special destinat din sediul Primăriei Comunei Rîciu. 



Sistemul va fi compus din: 
- Hardware:   

• camere de supraveghere video; 
• unul sau mai multe PC ce permit vizualizarea imaginilor; 
• videorecordere pentru inregistrarea imaginilor preluate de camerele de 

supraveghere video; 
• dispozitive de prelucrare a imaginii in vederea stocarii inregistrarilor; 
• surse de alimentare pentru camerele de supraveghere video 
• surse de alimentare neintreruptibile (UPS) pentru dispozitivele de 

inregistrare si stocare a imaginilor; 
- Software:   

• permite managementul achizitiilor de date video, encodarea/ decodarea   
si redarea imaginilor, 

• monitorizeaza sistemul de detectie video,  stocarile  de date, 
evenimentele si imaginile; 

• poate fi incorporat in echipamentul de inregistrare in varianta stand-
alone (DVR) sau poate fi instalat pe un PC pentru  varianta server  permitand  
totodata accesul la informatia video de la distanta prin varianta client a software-
ului; 

• poate programa activarea sistemului de inregistare doar in conditiile 
detectarii miscarii de catre camerele video; 
Soluţia tehnică propusă prin Proiectul Tehnic se bazează pe un sistem de 
comunicaţii modern, prin intermediul căreia se vor transmite imaginile (în format 
digital, criptat). Reţeaua va fi una comercială, implementată de către un furnizor de 
servicii de telecomunicaţii care activează pe piaţa locală şi care va pune la dispoziţie 
reţeaua proprie în vederea transmiterii imaginilor. Această soluţie elimină 
neajunsurile tehnice legate de implementarea unei reţele proprii (indiferent de 
tehnologia aleasă) şi totodată elimină costurile de implementare, mentenanţă şi 
eventual licenţiere. Acest tip de soluţie este adoptat din ce în ce mai des la proiecte 
similare, deoarece, prin utilizarea serviciilor unor operatori care au deja reţeaua 
implementată, costurile se reduc substanţial (până la 10% din valoarea 
implementării) iar nivelul de calitate al serviciilor este foarte ridicat. De asemenea, 
prin adoptarea standardului IP la transmisia datelor, acesta asigură atât parametrii 
necesari (transmisie full-duplex, viteza de transmisie mare etc.) cât şi criptarea 
datelor vehiculate în sistem şi securizarea implicită a acestora. 
Menţionam ca soluţia aleasa este conforma cu standardele si normele naţionale si 
europene privitoare la securitatea datelor. Standardele si normativele menţionate 
sunt specificate in in Caietul de Sarcini, implementatorul sistemului urmând sa se 
asigure de respectarea acestora. 

  

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea achiziţionării, instalării şi utilizării unui sistem de 
supraveghere stradală video în comuna Râciu 
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