
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr.75 din  14 octombrie  2021 

 
 

privind rezilierea contractului de comodat încheiat între comuna Râciu și SC Servicii Edilitar 
Gospodărești Râciu SRL  pentru spațiul denumit Chioșc Piață și închiderea acestui punct de lucru 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 14.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 106 din 
06.10.2021, 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. 6031 din data de 05.10.2021 a primarului comunei Râciu privind 
rezilierea contractului de comodat încheiat între comuna Râciu și SC Servicii Edilitar Gospodărești 
Râciu SRL  pentru spațiul denumit Chioșc Piață și închiderea acestui punct de lucru. 
Prevederile Hotărârii  Nr. 54 din 22 august 2014 privind modificarea şi completarea  actului 
constitutiv al societatii SC Servicii Edilitar Gospodăresti Râciu SRL; 
Prevederile Hotărârii  Nr. 57 din 30 septembrie 2014 privind aprobarea contractului de comodat 
încheiat între comuna Râciu şi SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Râciu SRL. 
HOTĂRÂREA 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. 2155, din LEGEA Nr. 287 din 17 iulie 2009* privind Noul Cod Civil;  
În temeiul dispoziţiilor art. 129, lit. „c”, alin. 6, ale art. 139, alin. 3, lit. „g”, art. 140, precum şi ale 
art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ; 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă rezilierea contractului de comodat încheiat între comuna Râciu și SC Servicii 
Edilitar Gospodărești Râciu SRL  pentru spațiul denumit Chioșc Piață și închiderea acestui punct 
de lucru începând cu data adoptării prezentei hotărâri. 
Art.2. Comodatarul va proceda la predarea spațiului care face obiectul contractului de comodat 
in termen de maxim 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri. 



Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insircinează primarul 
comunei comunei Râciu, dl. Belean Alin-Ciprian. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodărești 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. 76 din  14 octombrie  2021 

 
privind aprobarea raportului de evaluare nr. 2051/20.09.2021 privind proprietatea imobiliară 
înscrisă în CF nr. 54133 in suprafata de 1.726 m.p si închirierea prin licitatie publica. 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 14.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 106 din 
06.10.2021, 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.6033/05.10.2021 cu privire aprobarea raportului de evaluare 
nr. 2051/20.09.2021 privind proprietatea imobiliară înscrisă în CF nr. 54133 in suprafata de 1.726 m.p 
si închirierea prin licitatie publica. 
Raportul de evaluare nr. 2051/20.09.2021 privind proprietatea imobiliară înscrisă în CF nr. 54133 in 
suprafata de 1.726 m.p si închirierea prin licitatie publica. 
HOTĂRÂREA nr. 11  din   29 ianuarie 2021 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de 
dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Râciu. 

HOTĂRÂREA nr. 46  din   28 mai 2021 pentru modificarea și completarea art.2 din Hotărârea nr. 

11  din   29 ianuarie 2021 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a 
unui imobil aparţinând domeniului 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.e) 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.1777 din Noul Cod Civil; 
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. Se aproba raportul de evaluare nr. 2051/20.09.2021 privind proprietatea imobiliară înscrisă în 
CF nr. 54133 in suprafata de 1.726 m.p si închirierea prin licitatie publica. 



Art.2.Scopul închirierii este acela de amenajare a unor construcții industriale provizorii. 
Art.3.Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru închirierea 
suprafeței de 1726 mp proprietatea privată comunei Râciu conform anexei 1 care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.4. Se aprobă Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini în forma prevăzută în face parte 
integrantă din prezenta hotărâre şi care poate fi achiziţionat contra sumei de 10 lei.  
Art.5. Se aprobă modelul de Contract de închiriere, conform din prezenta hotărâre.  
Art.6.Valoarea minimă a redevenţei anuale indiferent de numărul de luni în care este utilizat terenul 
este de 1800 lei/an.  
Art.7. Taxa de înscriere la licitaţie este de 15 lei, saltul minim este de 5%, cel maxim de 20%, iar 
garanţia de participare reprezintă 10% din taxa anuală a suprafei.  
Art.8. (1) Se numeşte comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitației în următoarea componență 
componenţă:  
-Dl.Belean Alin-Ciprian-primar 
-Dna.Rîcean Maria-consilier principal 
-Dl Sfîriac Ioan-referent superior 
-Dl Sala Pavel-Marian-consilier local 
-Dl Borda Gheorghe-consilier local 
Art.9. Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei publice, în următoarea 
componenţă: 
-Dl Curticăpean Răzvan Condrate-viceprimar 
-Dl German Lucian-Emilian-șef SVSU 
-Dna Ulieșan Ancuța-Mirona-consilier principal 
-Dl Baciu Gheorghe-consilier local 
-Dl Cozoș Petru-consilier local 
-Dl Dunca Ioan-secretar general-secretarul celor două comisii 
Art.10.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. 77 din  14 octombrie  2021 

 
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei RÂCIU  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 14.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.106 din 
06.10.2021.  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: 
Adresa de înaintare nr.5734 din data de 22.09.2021 transmisă MDRAP pentru eliberarea avizului; 
Expunerea de motive a primarului comunei, în calitate de iniţiator, înregistrată cu 
nr.5733/22.09.2021, 
Declarația pe propria răspundere a secretarului general al comunei Râciu, înregistrată sub nr. 5736/ 
22.09.2021;  
Hotărârile Consiliului local al comunei Râciu nr. 16 din 24.04.2001, nr. 24/2008 de completare și 
însușire a inventarului domeniului public al comunei Râciu;  
În urma analizării documentaţiei cadastrale supusă însuşirii şi  aprobării,   
Extrasele CF nr. 50980, 50979, 50967, 50982, 50981, 50983, 50985, 50982, 50987, 50973.      
Ținând cont de: 
Anexa nr. 71 - „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Râciu” la Hotărârea 
Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureș, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureș, cu modificările și completările ulterioare;  
Hotărârea Guvernului nr. 913/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureș, precum 
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureș, cu modificările și completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al 
municipiilor și al județelor.  
Art. 286, alin. (4), art. 287 lit. b), art. 289, alin.(6) , alin.(9) și poz.1 din Anexa nr. 4 la OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
In temeiul dispozițiilor art. 129,alin.(1), , alin.(2), lit. (c), alin.(9) , ale art. 139 , alin. (3) și art.196 alin. 
(1) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 



Art.1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Râciu, însușit prin HG 913/2009 
și atestat în anexa nr. 71 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al 
județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș, la secțiunea I 
„Bunuri imobile” se modifică și se completează după cum urmează:  
a)după poziția 262 se întroduc 10 noi poziții, pozițiile nr. 263-272 din inventar „Drumuri de 
exploatare”conform anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. 
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Râciu prin 
Compartimentul agricol, cadastru  şi relaţii publice. 
Art.3.Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii 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.78  din  14 octombrie 2021 

 

pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea nr. 74 din 2 septembrie 2021 privind 
nominalizarea reprezentantului primarului și  reprezentanții consiliului local în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Profesionale"Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2021-2022 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  14.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.106 din 
06.10.2021, conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) 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: 
Adresa nr.1456/27.09.2021 a Şcolii Profesionale “Gheorghe Şincai“ Râciu, privind numirea a încă unui 
reprezentant al consiliului local în Consiliul de Administraţie al şcolii; 
Expunerea de motive nr.6036/05.10.2021 a primarului comunei Râciu pentru modificarea și 
completarea Hotărârii nr. 72 din 2 septembrie 2021 privind nominalizarea reprezentantului 
primarului și reprezentanții consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii 
Profesionale"Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2021-2022; 
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Ținând cont de: 
Ordinul nr.5.154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 
Prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  

Prevederile art.96 alin.(2) lit.a) din Legea nr.1/2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale;  

Prevederile art.1 pct.21 din O.U.G. nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, 
cercetãrii științifice și pentru modificarea unor acte normative;  

Prevederile art. 2, art.4 alin.(1) lit.”b ”, art.5 alin.(1) şi alin.(2), lit.”a”, art.7 alin.(1) art. 15 din ORDINUL 
nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările 
aduse de Ordinul 4621/23 iulie 2015, 
Prevederile ORDINULUI nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor  de învăţământ preuniversitar; 



Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3108/2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME 
nr 5.447/2020, 
Ținând cont de prevederile art.129, alin.7, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ. 
În baza art 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 și completarea art. 1 din  Hotărârea nr. 74 din 2 septembrie 2021 privind 
nominalizarea reprezentantului primarului și  reprezentanții consiliului local în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Profesionale"Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2021-2022 după cum 
urmează: 
Se desemnează cel de-al treilea reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Şcolii 
Profesionale "Gheorghe Şincai Râciu", pentru  anul şcolar 2021-2022 în persoana dlui consilier local:  
-Sala Pavel-Marian             
Art.2. Celelalte articole ale HCL 74/2021 rămân nemodificate. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Şcolii Profesionale"Gheorghe Şincai"Râciu; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş; 
 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. 79  din  14 octombrie  2021 

 
pentru aprobarea validării Dispoziției Primarului comunei Râciu nr. 104 din 28.09.2021 - privind 
modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Râciu 
pentru anul 2021  
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 14.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 106 din 
06.10.2021, 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.6038/05.10.2021 a primarului comunei Râciu pentru aprobarea validării 
Dispoziției nr. 104 din 28.09.2021 - privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de 
venituri și cheltuieli al comunei Râciu pentru anul 2021;  
Decizia nr. 16747/16.09.2021- privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul 
Mureș a influențelor din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, aprobate la nivelul jud.Mureș, în trim.III a.c., conform coloanei 25 din anexa la 
Ordinul MF 1147/13.09.2021, 
Hotărârea Consiliului Local Râciu, nr. 33 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2021.  
Dispoziția nr. 104 din 28.09.2021 - privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de 
venituri și cheltuieli al comunei Râciu pentru anul 2021  
Ținând cont de:  
Prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 
Prevederile art.82 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 129 alin. (2), lit. “b”si alin.(4), lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.”a” si ale art. 136 alin. (1) din 
OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă validarea Dispoziției Primarului comunei Râciu nr. 104 din 28.09.2021 - privind 
modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Râciu 
pentru anul 2021, care constituie anexă la proiectul de hotărâre. 



  
Art.2. Primarul comunei Râciu - ordonator principal de credite și Compartimentul financiar contabil 
și resurse umane asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.3. 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.  80  din 14.10.2021 
 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Florea Dorel, înainte 
de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul 
Consiliului Local al comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 14.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.106 din    
06.10.2020  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: 
Adresa Primăriei comunei Râciu nr.5950/01.10.2021, înaintată Partidului Național Liberal, Organizaţia 
judeţeană Mureş, prin care aduce la cunoştinţă situația creată ca urmare a lipsei nemotivate de la mai 
mult de 3 ședințe ordinare și/sau extraordinare consecutive ale consiliului desfășurate pe durata a trei 
luni calendaristice şi solicită să se confirme propunerile pentru primul supleant înscris pe lista partidului,  
Luând în considerare:  
Încheierea civilă nr. 5996 a Judecătoriei Tg.Mureș, Secția Civilă, pronunțată în Ședința camerei de consiliu 
la data de 16.10.2020 prin care s-a admis cererea formulată de petentul BIROUL ELECTORAL DE 
CIRCUMSCRIPȚIE nr. 77 Râciu prin care s-a invalidat mandatul de consilier local obținut de candidatul 
Belean Alin-Ciprian, propus de Partidul Național Liberal, și validarea mandatelor de consilieri locali în 
cadrul Consiliului Local al comunei Râciu, jud. Mureș atribuite, în urma alegerilor pentru autoritățile 
administrației publice locale din data de 27.09.2020. 
Ordinul Prefectului județul Mureș nr. 414/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului 
Local al comunei Râciu; 
Adresa nr. 5950/01.10.2021 trimisă de instituția noastră Partidului Național Liberal privind  prevederile 
art.204 alin. 6 din OUG 57/2019, pentru nominalizarea primului  consilier de pe lista de supleanți;  
Referatul constator nr.5958/01.10.2021 întocmit de către Secretarul general al comunei Râciu;   
Ținând cont de prevederile: 
Art. 204, alin. 6, alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ precum si ale Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al comunei 
Râciu, coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 
1, lit. „a” privind Codul Administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 



 
Art.1.Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a 
lipsei nemotivate a acestuia de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale 
consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice. 
Art.2.Locul ocupat de domnul Florea Dorel în cadrul consiliului Local al comunei Râciu se declară vacant, 
el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului Național Liberal. 
Art.3.Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanța de contencios administrativ, 
în termen de 5(cinci) zile de la adoptare sau, după caz, de la comunicare. 
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; 
 Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Râciu; 
 D-lui Florea Dorel; 
 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. 81   din  14 octombrie 2021 
 

privind desemnarea unui reprezentant în comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului 
pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct la Școala Profesională „Gh. Șincai” 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 14.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 106 din 
06.10.2021, 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.05.10.2021a primarului comunei Râciu  desemnarea unui reprezentant în 
comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director 
și director adjunct la Școala Profesională „Gh. Șincai” 
Adresa  nr. 8233/6 octombrie 2021 a Inspectoratului Școlar Județean Mureș înregistrată la instituția 
noastră cu nr. 6078/06.10.2021  referitoare la desemnarea unui reprezentant în comisiile de evaluare  
a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș. 
Ținând cont de prevederile: 
Art.5, pct.II, lit.a) și c) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea 
funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată 
prin ORDINUL nr. 4.597 din 6 august 2021, modificată și completată prin Ordinul nr. 5195/1021 privind 
modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea 
Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 
director adjunct din unităţile de învăţământ, modificată și completată prin  preuniversitar de stat; 
Art.129, alin.7, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
În baza art 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 : 

 
Art1. Se desemnează domnul Belean Alin-Ciprian-Primar al comunei Râciu, ca reprezentant  în comisiile 
de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director 
adjunct la Școala Profesională „Gh. Șincai”. 



Art.2. Persoana desemnată la art. 1 va fi înştiinţată în timp util cu privire la etapele desfășurării 
concursului, de către conducătorii ISJ Mureș. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului Școlar al Județului Mureș; 
 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.82 din  14 octombrie  2021 

 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru investiţia "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE EXPLOATARE SI 
DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA RÂCIU, JUD.MURES" 
 

 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 14.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 106 din 06.10.2021, 
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. 6043/06.10.2021, Documentația 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiţia „Modernizarea infrastructurii de exploatare şi de acces la 
exploataţiile agricole în comuna Râciu, Jud. Mureş” întocmită de către SC GEORGE CONSTRUCT SRL din localitatea 
Târgu Mureș, 
Raportul de specialitate al biroului financiar contabil și resurse umane înregistrat sub nr. 6044/06.10.2021; 
Având în vedere prevederile:  
Art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 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; 
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 aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiţia „Modernizarea infrastructurii 
de exploatare şi de acces la exploataţiile agricole în comuna Rîciu, Jud. Mureş” şi indicatorii tehnico-economici în 
conformitate cu Anexa nr. 1. 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.  
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de 
lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului 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.83 din  14 octombrie  2021 

 
privind implementarea proiectului Modernizarea infrastructurii de exploatare şi de acces la 
exploataţiile agricole în comuna Râciu, Jud. Mureş 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 14.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 106 din 
06.10.2021, 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; 
Analizand expunerea de motive a Primarului  comunei Râciu nr.6045 din  06.10.2021, prin care se 
propune Modernizarea infrastructurii de exploatare şi de acces la exploataţiile agricole în comuna 
Râciu, Jud. Mureş; 
Avizul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) 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; 
d)art. 44 alin.(1) din Legea nr. nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale; 
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 
interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 82/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Modernizarea infrastructurii de exploatare şi de 
acces la exploataţiile agricole în comuna Râciu, Jud. Mureş”. 
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 aprobă necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei „Modernizarea 
infrastructurii de exploatare şi de acces la exploataţiile agricole în comuna Râciu, Jud. Mureş”, 
denumit în continuare Proiectul, care face parte din strategia de dezvoltare durabilă a comunei Râciu. 



Art. 2.Includerea în bugetul local a valorii lucrărilor pe perioada de realizare a investiției și asigurarea 
finanțării cheltuielilor neeligibile, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 
Art. 3. Comuna Râciu se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a 
investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului, 
asigurând funcţionarea şi întreţinerea investiţiei la parametrii proiectaţi. 
Art. 4. Suprafeţele şi agenţii economici deserviţi direct de Proiect (investiţie), sunt cuprinse în Anexa 
nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5.Consiliul Local va asigura accesul public la investiție în mod gratuit (fără taxe), pentru utilizarea 
drumurilor de exploatare modernizate prin proiect. 
Art. 6. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de 
ordonator principal de credite. 
Art. 7.Se aprobă nominalizarea şi delegarea d-lui Belean Alin-Ciprian-primar, reprezentantul legal al 
comunei, pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. 
Art. 8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Rîciu.  
Art. 9.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului 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,                                                                                                                                                                                                                   
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    ……………………….                                                                     Dunca Ioan 
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