
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 69 din 31 august  2021 

 

Privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și 

combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 31.08.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 92 din 
23.08.2021, 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.5210/23.08.2021 cu privire la aprobarea implementării 
proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale” cod SMIS 126924 
Proiectul „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”  
cod SMIS 126924, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivele specifice 
4.5, 4.6, 4.10, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020. 
Adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 5891/08.10.2020  înregistrată la instituția noastră 
sub nr. 5037/13.08.2021;  
Avizul secretarului, văzând că au fost îndeplinite condițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în Administrația Publică,  
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.b), art.139 alin.(1) şi 

art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
                                              HOTĂRÂRE: 

 

Art.1  Se aprobă implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și 
combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială 



și combaterea sărăciei, obiectivele specifice 4.5, 4.6,4.10, finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Art.2  Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, 
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială  și UAT comuna Râciu, județul Mureș, și se 
împuternicește domnul Belean Alin-Ciprian– primarul comunei Râciu să semneze protocolul de 
colaborare anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.3 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
„Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 
126924, se vor asigura din bugetul local al comunei Râciu. 
Art.4 Se aprobă ca, în acord cu cadrul legal în vigoare la momentul respectiv, UAT comuna Râciu, 
județul Mureș să facă demersurile necesare în vederea asigurării sustenabilității serviciilor sociale 
oferite pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea proiectului. 
Art.5 Se împuternicește domnul Belean Alin-Ciprian, primar al comunei Râciu, să semneze toate 
actele aferente proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale” cod SMIS 126924 
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; 
 Ministerului Muncii și Protecției Sociale; 
 Compartimentului asistență socială. 
 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. 70  din   31 august 2021 
 

 
 
pentru revocarea Hotărârârii nr. 43  din   28 mai 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 31.08.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.92 din 
23.08.2021  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.5212/23.08.2021, 
privind revocarea Hotărârii nr. 42/ din   28 mai 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; 
Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil și resurse umane înregistrat sub 
nr.5213/23.08.2021; 
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. Se revocă Hotărârea nr. 43  din   28 mai 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. 
Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Biroul financiar contabil și 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Râciu. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 MDRAP; 
 Biroului 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,                                                                                                                                                                                                                  
Bad Marius-Florin                                                                Secretar general Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                                                
                                                                                                                                    …………………………….                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 71  din   31 august  2021 
 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2021, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.92 din 
23.08.2021  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:  
Hotărârea nr. 31/2012 privind înfiinţarea SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL;  
HOTĂRÂREA nr. 34  din 22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC 
SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, pentru anul 2021, 
Hotărârea nr.3/31.08.2020  adoptată de AGA a SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL prin care 
solicită aprobarea  rectificării BVC; 
Expunerea de motive cu nr. 5214 din 23.08.2021 a primarului Belean Alin-Ciprian cu privire la  
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2021, al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI 
RÂCIU SRL;  
Ţinând cont de prevederile: 
Legii  nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 

   Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 
Legii nr.273/din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 
ORDINULUI nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri 
şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr.16/2021; 
În temeiul prevederilor 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2021, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL, conform anexei care constituie parte integrantă a prezentei  hotărâri.  
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, biroul 
financiar contabil şi resurse umane şi SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU SRL, prin 
administrator Morariu Leontina.  
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÂCIU 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. 
 
 
 
 
 

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. 72 din 31 august  2021 

 
privind aprobarea rapoartelor de evaluare si a vanzarii unor suprafețe de teren apartinand 
domeniului privat al comunei Râciu 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 31.08.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 92 din 
23.08.2021, 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.5216/23.08.2021 cu privire aprobarea rapoartelor de evaluare 
si a vanzarii unor suprafețe de teren apartinand domeniului privat al comunei Râciu. 
Rapoartul de evaluare nr. 18/25.06.2021 pentru terenul în intravilan șituat în localitatea Râciu nr. 53-
55, CF 53026 Râciu, C1 suprafața de 121,62 mp; pentru terenul în intravilan șituat în localitatea Râciu 
nr. 53-55, CF 53026 Râciu, C1 suprafața de 213,38 mp;  
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; 
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. 
Ţinând cont de prevederile: 
Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
Art.292 alin.(2) lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
Titlul VII pct.55 alin.(6) din H.G.nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;  
Art.1755 din din Noul Cod Civil; 
Art.129 alin.(2) lit.c) si alin.(6) lit.b) si art.363 alin.(1), alin.(2), alin.(4), alin.(5), alin.(6), alin.(7) si alin. 
(8) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 şi art. 196, alin. (1), 
lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 



 
Art.1.(1) Se aproba raportul de evaluare intocmit de catre evaluator autorizat Nemeș Gheorghe-
Mihail, inregistrat sub nr.18/25.06.2021, anexa  la prezenta hotarare, prin care se stabileste pretul de 
vanzare ale suprafețelor de teren astfel: 
(2) Suprafața de teren cu extras CF 53026/Râciu, C1 în suprafață de 121,62 mp (conform releveului 
întocmit) are valoarea de evaluare de 4.495 la data de 25.06.2021, și se va vinde 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. 
(3) Suprafața de teren cu extras CF 53026/Râciu, C1 în suprafață de 213, 38 (conform releveului 
întocmit) are valoarea de evaluare de 7.882 lei la data de 25.06.2021, și se va vinde 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 Olguța.  
Art.2. Pretul de vanzare va fi stabilit la cursul valutar al B.N.R., din ziua efectuarii platii) 
Art.3.Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 
Art.4.Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data aprobării 
raportului de evaluare la un notar public. 
Art.5.Se stabileste in sarcina cumparatorului suportarea cheltuielilor privind efectuarea intabularii 
terenului, a raportului de evaluare si a cheltuielilor pentru perfectarea contractului de vanzare – 
cumparare. 
Art.6.Împuterniceşte Primarul comunei Râciu să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa 
notarului public. 
Art.7.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; 
 Compartimantului 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,                                                                                                                                                                                                                   
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. 73  din   31 august 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 31.08.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.92 din 
23.08.2021  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.5218/23.08.2021, 
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; 
Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil și resurse umane înregistrat sub 
nr.5219/23.08.2021; 
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; 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 93 din 25 august 2021 privind instituirea unor măsuri pentru 
derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa  a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din 
fonduri publice. 
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 în valoare totală de 371.929,40 lei 
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 KM 0+350– 7+500: 

 cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului – 3.773,00 lei; 

 studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii – 21.420,00 lei; 

 studiile de teren – 8.330,00 lei;  

 studiile de specialitate – 0,00 lei;  

 expertizele tehnice şi/sau audit energetic – 7.378,00 lei;  

 asistenţa tehnică – 56.358,40 lei;  

 consultanţa – 23.800,00 lei;  

 taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii – 4.403,00 lei; 

 organizarea procedurilor de achiziţii – 5.950,00 lei;  

 active necorporale – 0,00 lei;  

 cheltuieli conexe organizării de şantier – 0,00 lei; 

 comisioane, cote, taxe, costuri credite – 51.895,00 lei; 

 cheltuieli diverse si neprevazute – 188.622,00 lei; 

 cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar - 0,00 lei. 
(2)Aprobă asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt 
finanțate prin Programul de dezvoltare locală, aferente realizării cheltuielilor de obținere și 
amenajare teritoriu, DALI, studii de teren, exeprtiză tehnică, consultanță, 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 
KM 0+350– 7+500”, 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 Biroul 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; 
 Biroului 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,                                                                                                                                                                                                                  
Bad Marius-Florin                                                                Secretar general Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                                                
                                                                                                                                    …………………………….                                                                                                                                                      
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