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HOTĂRÂREA 

Nr. 68 din 19.08.2021 
 

privind aprobarea temei de proiectare pentru  obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare 

și dotare cămin cultural în satul Sânmartinu de Câmpie, comuna Râciu, județul Mureș“ 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 19.08.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 91 din 13.08.2021, 
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 a Primarului comunei Râciu nr. 5116 din 17.08.2021 privind aprobarea temei de proiectare 
pentru  obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Sânmartinu de Câmpie, 
comuna Râciu, județul Mureș“. 
Ţinând cont de prevederile: 
O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;  
Art. 44 alin.1 din legea 273/2006 cu modificările și completările ulterioare- privind finanțele publice locale; Legii nr. 
50/1991R privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;  
Art.129  alin. 2, lit.b și c, alin. 4 lit.d) alin.7 lit.d) din O.U.G. 57 /2019, privind Codul Administrativ;  
În temeiul art.196, alin. (1), lit. (a), din O.U.G. 57 / 2019 privind Codul administrativ adoptă următoarea, 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. Se aprobă tema de proiectare pentru  obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural 
în satul Sânmartinu de Câmpie, comuna Râciu, județul Mureș“. 
Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prevederilor a prezentei se încredinţează primarul comunei și Compartimentul 
financiar contabil și resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei,  
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul prevăzut de Legea 
nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.4. 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. 
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