
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 64 din 12.08.2021 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada august 
octombrie 2021 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 12.08.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 89 din 
06.08.2021, conform art.133 alin. (2), 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.4925 din  09.08.2021 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada august-octombrie 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 
(august-octombrie  2021), dl/dna consilier BAD MARIUS-FLORIN. 
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.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează                                                                                    
BAD MARIUS-FLORIN                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                     Dunca Ioan                      

                                                                                             ……………………….    

http://www.comunariciu.ro/


          

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

 
HOTĂRÂREA 

Nr.  65  din 12 august  2021 
 

privind prelungirea scrisorii de garanție de restituire a avansului in favoarea AFIR pentru 

proiectul "SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ COPII, COMUNA 

RÂCIU, JUD. MUREȘ". 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta extraordinara din data  12.08.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.89 din 
06.08.2021  conform art.133 alin. (2), 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. 4927  din  09.08.2021 a primarului Belean Alin-Ciprian, cu privire la  
prelungirea scrisorii de garanție de restituire a avansului in favoarea AFIR pentru proiectul "SCHIMBARE 
DE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ COPII, COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ"; 
HOTĂRÂREA nr. 15  din  24 februarie 2017 privind trecerea din domeniul privat  în domeniul public de 
interes local al imobilului  "Centrală Termică Blocuri",  situat  în Râciu, Strada Vasile Conţiu nr.4; 
HOTĂRÂREA nr.16  din  24 februarie 2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru investiţia  „Schimbare de destinaţie Centrală Termică în Grădiniţă Copii, comuna 
Râciu, judeţul Mureş” ;  
HOTĂRÂREA nr. 17  din  24 februarie 2017 privind implementarea proiectului „Schimbare de destinaţie 
Centrală Termică în Grădiniţă Copii, comuna Râciu, judeţul Mureş; 
Contractul de finantare AFIR cu nr.CO7200EN00011772800804/08.06.2018, “Pentru acordarea ajutorului 
financiar nerambursabil in conditiile programului national de dezvoltare rurala”, a carui obiect il constituie  
alocarea unei finantari nerambursabile de catre Autoritatea Contractanta, pentru punerea in aplicare a 
proiectului „SCHIMBARE DE DESTINATIE CENTRALA TERMICA IN GRADINITA COPII, COMUNA RÂCIU, 
JUD.MURES” in suma totala de 740.985.66  lei. 
HOTĂRÂREA nr. 42  din  29 iunie  2018 privind solicitarea scrisorii de garanție de restituire a avansului în 
favoarea AFIR de la Fondul de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pentru acoperirea avansului 
solicitat pentru proiectul „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ COPII, COMUNA 
RÂCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în cadrul PNDR, sub-măsura 7.2. 
HOTĂRÂREA Nr. 27 din 30 martie  2021 privind prelungirea scrisorii de garanție de restituire a avansului 
in favoarea AFIR pentru proiectul "SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ COPII, 
COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ". 
 



Luand în considerare prevederile: 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 (*actualizată*) privind reglementarea unor măsuri 
pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural 
prin creşterea calităţii vieţii şi diversificarea economiei în zonele rurale cu modificările ulterioare; 
Art. 4 şi art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin 
PNDR;  
Prevederile art. 4 şi art. 5 din HGR 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin 
PNDR; 
Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit. ,,a” și alin. (7), lit. ,,d” coroborat cu 139, alin. (1) şi 
alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş 
adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1 Se aprobă prelungirea scrisorii de garanţie de restituire a avansului in favoarea AFIR în valoare de 
370.490,50 lei de la de la Fondul de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A. pe o perioadă de 3 luni, 
pentru derularea investiţiilor din cadrul proiectului „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN 
GRĂDINIȚĂ COPII, COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ” finanţat în cadrul PNDR, sub-măsura 7.2. 
Art.2 Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie este de 44 luni, prima lună fiind luna august anul 2018, 
ultima lună fiind luna martie, anul 2022;  
Art.3 Scrisoarea se prelungeşte pe o perioadă de 3 luni, prima lună de prelungire fiind luna ianuarie anul 
2022, ultima lună fiind luna martie, anul 2022; 
Art.4 Suma aferentă plăţii comisionului pentru prelungirea scrisorii de garanţie se va suporta din fonduri 
proprii; 
Art.5 Se împuterniceşte domnul Belean Alin-Ciprian, primarul comunei Râciu, să semneze solicitarea de 
acordare a prelungirii scrisorii de garanţie menţionată la art. 1, în numele şi pentru comuna Râciu. 
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei Tg. Mureş; 
 Fondului de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN S.A; 
 AFIR; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
BAD MARIUS-FLORIN                                Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 

                                                                                                  ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                    

http://www.comunariciu.ro/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
Nr.66 din 12.08.2021 

 
 

 

privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor carea alcătuiesc domeniul public al 
comunei Râciu, și declararea ca bunuri publice de interes local a unor drumuri de exploatare 
agricolă identificate în teritoriul administrativ al comunei Râciu  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 12.08.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 89 din 
06.08.2021, conform art.133 alin. (2), 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.4929 din 09.08.2021 a primarului Belean Alin-Ciprian privind  clasificarea și 
introducerea în inventarul bunurilor carea alcătuiesc domeniul public al comunei Râciu, și declararea ca 
bunuri publice de interes local a unor drumuri de exploatare agricolă identificate în teritoriul administrativ 
al comunei Râciu,  
Ţinând cont de prevederile: 
Art. 2 lit.a) art.5 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (**republicată**) fondului funciar; 
ORDINULUI nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
ORDINULUI nr. 212 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de întocmire a proiectelor de 
organizare a teritoriului exploataţiilor agricole; 
Art.24, alin. (3) lit.a) art. 4 lit.a) art. 5 lit.c) și art. 8 din Ordonanța de Urgență  nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor; 
Art. 24 alin. (1-3) art.27, art. 28 alin. (5-7) art.41, alin. 5) și alin. 5^1 din Legea  nr. 7/1996 republicată * 
Legea cadastrului și publicității imobiliare 
Art. 129, alin.(1) și (2) lit.c) art. 139 alin. (1-2), art. 286 alin. (4) art. 289 alin. (5-9), Anexa 4 din din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
HOTĂRÂRII nr. 392 din 14 mai 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 
Art. 554, art. 858-863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 
Art. 5 alin. (1) din HOTĂRÎREA nr. 113 din 4 martie 1992 privind stabilirea unor masuri pentru defalcarea si 
trecerea in patrimoniul comunelor, oraselor sau, dupa caz, al judetelor a bunurilor si valorilor de interes 
local din domeniul public si privat al statului, precum si trecerea sub autoritatea consiliilor r locale sau, dupa 
caz, judetene a regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital integral de stat, care presteaza servicii 
publice 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare; 



HOTĂRÂRII nr. 1.031 din 14 decembrie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea 
în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale;  
În baza prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) art. 139, alin.(1) alin. (3), lit.g)  precum și ale art. 196, 
alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1.(1) Se aprobă clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor carea alcătuiesc domeniul public al 
comunei Râciu, și declararea ca bunuri publice de interes local a unor drumuri de exploatare agricolă 
identificate în teritoriul administrativ al comunei Râciu, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
(2) Inventarierea și clasificarea principalelor drumuri de interes local din categoria drumurilor de exploatare 
agricolă, încă neclasificate și necuprinse în inventarul domeniului public al comunei Râciu, se face conform 
anexei și CF. 
Art.2. Toate drumurile din anexă sunt drumuri publice conform art.3 lit.a) din OUG 43/1997 și sunt deschise 
circulației publice, conform art. 4 lit a) din OUG 43/1997 privind regimul drumurilor. 
Art.3.Conform art. 104 lit.d) din Legea nr. 18/1991, toate punerile în posesie și întabulările celor cu titluri 
de proprietate s-a făcut în așa fel încât rețeaua drumurilor agricole să sigure accesul utilajelor agricole și a 
mașinilor de transport a recoltelor. 
Art.4. Inventarul bunurilor situate în domeniul public al comunei Râciu va fi actualizat cu toate modificările 
intervenite, se va completa cu bunurile identificate conform anexei la prezenta hotărâre. 
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                                                                                    
BAD MARIUS-FLORIN                             Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                     Dunca Ioan                      

                                                                                      ……………………….    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
Nr.67 din 12.08.2021 

 
privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu Asociația Sportivă Câmpia Râciu, 
pentru utilizarea bazei sportive  
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 12.08.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 89 
din 06.08.2021, conform art.133 alin. (2), 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 depusă de Asociația Sportivă Câmpia Râciu înregistrată cu nr. 5032/12.08.2021 privind 
aprobarea utilizării bazei sportive; 
Expunerea de motive cu nr.5033 din 12.08.2021 a primarului Belean Alin-Ciprian privind aprobarea 
incheierii unui contract de comodat cu Asociația Sportivă „Câmpia Râciu“, pentru utilizarea bazei 
sportive; 
Ţinând cont de prevederile: 

Art. 874 , art. 2146, art.2148 din CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**) (Legea nr. 
287/2009**;) 
Art. 78^1 din Legea nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul, republicata cu modificari; 
Art.49 alin.(1) din OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completările 
ulterioare; 
Art.297, alin.(1), lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, alin (7), lit.f) art. 196 alin. (1) lit. „a” 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1.Se aprobă incheierea unui contract de comodat cu Asociația Sportivă Câmpia Râciu, pentru 
utilizarea bazei sportive, conform anexei la prezenta hotărâre. 
Art.2.Folosința imobilului descris la articolul anterior pe perioada de 5 ani, se transmite în 
condițiile în care Asociația Sportivă Câmpia Râciu participă la competiții oficiale, cu posibilitate de 
prelungire prin act adițional. 
Art.3.Se împuternicește primarul comunei Râciu, să semneze contractual de comodat. 



Art.4.Compartimentul financiar contabil și resurse umane si Asociația Sportivă vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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; 
 Asociației Sportive Câmpia 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. 
 
 

 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Bad Marius-Florin                                                    Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                     Dunca Ioan 

                                                                                                             ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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