
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 58  din  23  iulie  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. 85 din 
15.07.2021, 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. 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                     Dunca Ioan 

                                                                                                             ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

 
 

 

http://www.comunariciu.ro/


 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 59 din  23 iulie  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. 85 din 
15.07.2021, 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. 4497/din data de 08.07.2021 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 83.339,59 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. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                     Dunca Ioan 

                                                                                                             ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 60  din  23  iulie  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. 85 din 
15.07.2021, 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.4499  din 08.07.2021 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 revizuirea 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. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate             Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                     Dunca Ioan 
                                                                                                             ………………        
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 61 din 23 iulie  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. 85 din 
15.07.2021, 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.4501 din 08.07.2021 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. 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate             Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                     Dunca Ioan 
                                                                                                             ………………        
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JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 62 din  23 iulie 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. 85 din 
15.07.2021, 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. 4503/08.07.2021, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                     Dunca Ioan 

                                                                                                             ………………                                         
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 63  din  23  iulie  2021 

 
privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare și 
execuție extindere rețea de canalizare pe strada nr.3 din localitatea Sânmartinu de Câmpie, 
comuna Râciu, jud. Mureș“ 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 23.07.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 85 din 
15.07.2021, 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.4505 din 08.07.2021 a primarului Belean Alin-Ciprian privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție extindere rețea 
de canalizare pe strada nr.3 din localitatea Sânmartinu de Câmpie, comuna Râciu, jud. Mureș“; 
Referatul întocmit de către dl viceprimar Curticăpean Răzvan-Condrate prin care propune aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție extindere rețea 
de canalizare pe strada nr.3 din localitatea Sânmartinu de Câmpie, comuna Râciu, jud. Mureș“; 
Ţinând cont de prevederile: 
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; 
LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**) serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

   LEGII nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 

Art. 44 alin.(1), din Legea nr 273/2006 - privind finanţele publice locale; 
Art. 7 alin.(13) sin Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică 
locală, cu modificările și completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi d), alin. 4, lit. d) și alin. (7), lit. n), ale art. 139, ale art. 
140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție 
extindere rețea de canalizare pe strada nr.3 din localitatea Sânmartinu de Câmpie, comuna Râciu, 
jud. Mureș“, conform proiectului întocmit de SC Instarom SRL Tg.Mureș, după cum urmează: 



Valoarea totală a investiției  este de 131.138,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 24.916,00 
lei din care: proiectare 5.000,0 lei la care se adaugă TVA și execuție 126.138, lei la care se adaugă 
TVA, astfel: 
Proiectare sistem de canalizare până la 200-500 ml/ în valoare de 5.000 lei la care se adaugă TVA 
950,0 lei 
Execuție cămin PVC DN 400, placă rampă carosabilă clasa sarcină D 400 1940 lei/buc. 
Execuție cămin beton DN 1000, placă cu rampă carosabilă clasa sarcină DN 400 3.605,00 lei/buc. 
Execuție sistem de canalizare conducte PVC-KG DN 200 mm, în suprafețe pietruite 231,00 lei/ml. 
Refacere cu balast după lucrări/săpături pentru utilități-128,00 lei/mc. 
Art.2.Contravaloarea lucrărilor executate vor fi însoțite de documente care atestă calitatea 
lucrărilor executate și confirmate de autoritatea contractantă. 
Art.3.Lucrările sunt prevăzute în bugetul local pe perioada de realizare a investiţiei. 
Art.4. Întreţinerea şi exploatarea reţelelor se va face în conformitate cu reglementările în vigoare 
privind condiţiile de exploatare şi a normelor de mediu. 
Art.5. Primarul comunei şi compartimentul financiar - contabil și resurse  umane vor lua măsurile 
necesare şi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Curticăpean Răzvan-Condrate             Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                     Dunca Ioan 
                                                                                                             ………………        
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