
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2020-2024 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  20 octombrie 2021 

 

privind validarea mandatului  de consilier local al dlui Suciu Mircea, din partea Partidului 
Național Liberal în cadrul Consiliului local al comunei Râciu 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extaordinara din data 26.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 111 din 
20.10.2021  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: 
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 consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Râciu, jud. Mureș atribuite, în 
urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020. 
Hotărârea Consliului Local 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. 
Adresa nr. 540/15.10.2021 prin care P.N.L. Mureș ne transmite că următorul pe lista supleanţilor 
P.N.L. la alegerile locale din 27 septembrie 2020 este domnul Suciu Mircea, acesta având și 
calitatea de membru al P.N.L. Râciu; 
Adresa nr. 6455/18.10.2021 conținând documentele doveditoare privind condițiile cumulative 
pentru validarea mandatului supleant transmise Judecătoriei Tg.Mureș; 
Dosarul nr. 11579/320/2021 constituit de către Judecătoria Tg.Mureș  având ca obiect validare 
mandat consilier SUPLEANT 
Sentința Civilă nr. 6501 din 20.10.2021 a Judecătoriei Tg.Mureș prin care se validează mandatul de 
consilier local în cadrul Consiliului Local al com. RÂCIU, jud. Mureș atribuit, în urma alegerilor 
pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020, domnului Suciu Mircea - 
propus de PNL. 
Încheierea Ședinței din Camera de Consiliu din data de 21.10.2021 a Judecătoriei Tg Mureș, care a 
avut pe rol îndreptarea omisiunii strecurate în Sentința civilă nr. 6501/2021 din Dosarul 
11579/320/2021 în sensul să se menționeze în mod correct numele persoanei cu privire la care a 
încetat calitatea de consilier local, respective Florea Dorel în loc de Florea Robert. 



Reținând prevederile art. 114 alin.(2) lit. a-d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,  
În temeiul  art. 122, coroborat cu art. 204 alin.(2) lit.a) și 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se validează mandatul de consilier local al dlui Suciu Mircea, din partea PNL în cadrul 
Consiliului local al comunei Râciu, ca urmare demisiei din funcția de  consilier local obținut de 
candidatul Florea Dorel, propus de Partidul Național Liberal. 
Art.2. Se ia act de depunerea jurământului de către dl Suciu Mircea în faţa Consiliului Local al 
comunei Râciu. 
Art.3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează secretarul general al comunei Râciu.  
Art.4.Prezenta hotărâre de validare a mandatului poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de 
contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, 
de la comunicare.  
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul 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. 
 
 
 

Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Alin-Ciprian                               Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
20.10.2021 

 
privind  modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. III a Consiliului Local al comunei 
Râciu-Comisia  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data 26.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.111 
din 20.10.2021  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: 
Proiectul de hotărâre privind  privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. II a 
Consiliului Local al comunei Râciu 
Hotărârea nr. 59  din  4  noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al comunei Râciu. 
Sentința  Civilă nr.  6501 din 20.10.2021 a Judecătoriei Tg.Mureș prin care se validează mandatul 
de consilier local în cadrul Consiliului Local al com. RÂCIU, jud. Mureș atribuit, în urma alegerilor 
pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020, domnului Suciu Mircea - 
propus de PNL. 
Încheierea Ședinței din Camera de Consiliu din data de 21.10.2021 a Judecătoriei Tg Mureș, care 
a avut pe rol îndreptarea omisiunii strecurate în Sentința civilă nr. 6501/2021 din Dosarul 
11579/320/2021 în sensul să se menționeze în mod correct numele persoanei cu privire la care 
a încetat calitatea de consilier local, respective Florea Dorel în loc de Florea Robert. 
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 consilier local 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 nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local 
al comunei Râciu; 
Propunerile liderilor de grup ai PNL PMP, PSD, AUR și POL privind organizarea comisiilor de 
specialitate pe principalele domenii de activitate social-economică; 



Depunerea jurământului de către domnul Borda Gheorghe la începutul ședinței Consiliului local, 
din data de …martie  2021; 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al 
comunei RÂciu, aprobat prin Hotărârea nr. 70/31.10.2019, precum și a prevederilorart. 133, alin. 
2 , art. 139, 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 componenţei comisiei de specialitate nr. III a Consiliului Local al 
comunei Râciu-Comisia  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, prin desemnarea 
consilierului local, domnul Suciu Mircea, ca membru în comisie, în locul domnului Florea Dorel. 
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul 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. 
 

 
PRIMAR,                                                                                       Contrasemnează                                                                                    
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                       Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                                       Dunca Ioan                      

                                                                                                                ……………………….    
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2020-2024 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  19 octombrie 2021 

 
 

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural 
în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu“ 
 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 26.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ……. 
din 20.10.2021, 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: 
Adresa instituției noastre nr. 3709/25.05.2021 către Compania Națională de Investiții privind 
includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social  Subprogramul –
"Așezăminte Culturale“ a obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural 
în satul Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu“; 
Adresa nr. 39646/09.09.2021 a Companiei Naționale de Investiții-Direcția Promovare Investiții-
Departamentul Promovare Investiții Învățământ, Cultură și Alte Obiective, înregistrată la instituția 
noastră sub nr. 5799/24.09.2021, prin care ne informează că obiectivul de investiții a fost introdus pe 
Lista sinteză a Subprogramului –"Așezăminte Culturale“ aprobată prin ordin MDLAP nr. 
1202/24.08.2021; 
Expunerea de motive nr………..din data de……….a primarului Comunei Râciu privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de 
Câmpie, comuna Râciu“; 
Contractul de prestări servicii nr. 3120/28.04.2021 încheiat între Comuna Râciu și SC Napotech 
Proiect SRL cu sediul social în Cluj-Napoca având ca obiect-Servicii de proiectare tehnică faza DALI 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Sânmărtinu 
de Câmpie, comuna Râciu“; 
Hotărârea Consiliului Local 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“; 
Hotărârea Consiliului Local nr.       din  26 octombrie  2021 privind predarea către  MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 



S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
„Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu". 
Ținând cont de prevederile:  
Art.1, alin 2, lit b, (ii) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; 
Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural 
în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu“- etapa D.A.L.I.", conform anexei care face parte 
integrată din prezenta hotărâre. 
Art.2. Valoarea totală estimativă a investiției, conform devizului general este de 4.975.610,03 lei fără 
TVA, respectiv 5.911.770,72 lei cu TVA din care: C+M: 4.131.683,02 lei fără TVA, respectiv 
4.916.702,79 lei cu TVA, la cursul de schimb 4.971 lei/euro din data de 30.09.2021. 
Art.3.Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Contenciosului administrativ nr. 
554/2004 cu modificările și completările ulterioare. 
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește dl Primar Belean 
Alin-Ciprian și biroul financiar contabil și resurse umane. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; S.A. 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Alin-Ciprian                               Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2020-2024 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  19 octombrie 2021 

 
 

privind predarea către  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat 
Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu" 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 26.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 111 din 
20.10.2021, 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: 
Adresa instituției noastre nr. 3709/25.05.2021 către Compania Națională de Investiții privind includerea în 
Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social  Subprogramul –"Așezăminte Culturale“ a 
obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Sânmărtinu de Câmpie, 
comuna Râciu“; 
Adresa nr. 39646/09.09.2021 a Companiei Naționale de Investiții-Direcția Promovare Investiții-Departamentul 
Promovare Investiții Învățământ, Cultură și Alte Obiective, înregistrată la instituția noastră sub nr. 
5799/24.09.2021, prin care ne informează că obiectivul de investiții a fost introdus pe Lista sinteză a 
Subprogramului –"Așezăminte Culturale“ aprobată prin ordin MDLAP nr. 1202/24.08.2021; 
Expunerea de motive nr………..din data de……….a primarului Comunei Râciu privind predarea către  MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI   prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, 
modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu"; 
Hotărârea Consiliului Local 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“; 
Hotărârea Consiliului Local nr...........privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a 
indicatorilor tehnico economici a obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în 
sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu". 
Ținând cont de prevederile: 
Ordonanţei Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 25/26.07.2001 privind 
infiintarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.; 
Art. 96, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. a), art 298 și art. 300, alin. (1), lit. e), din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 



Art. 139 alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 140 alin.(1) din O.U.G.  nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate  din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare ;  
In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3  iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania 
Națională de Investiții “CNI”-S.A., pe bază de protocol a amplasamentului, a unui  imobil compus din: teren în 
suprafață totală de 7100 mp., și construcții în suprafață totală de 429 mp., situat în satul Sânmartinu de Câmpie, 
nr. 15, Comuna Râciu, județul Mureș, aflat în proprietatea  publică a Comunei Râciu, identificat potrivit Cărții 
funciare nr. 52549, nr. cadastral 377 și  planului de amplasament și delimitare a bunului imobil, liber de orice 
sarcini, în vederea şi pe  perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare, 
modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu". 
Art.2.Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în 
vigoare. 
Art.3.Consiliul Local al Comunei Râciu, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare 
pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 
Art.4. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Comunei  Râciu, județul Mureș, a cheltuielilor 
pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.) precum și a 
cheltuielilor neeligibile. 
Art.5.Consiliul Local al Comunei Râciu se obligă ca, după predarea  amplasamentului şi a obiectivului realizat, să 
menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani. 
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Râciu, domnul Belean 
Alin-Ciprian, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; S.A. 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  

pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
 
 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Alin-Ciprian                               Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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privind aprobarea Devizului General și a Cererii de Finanțare pentru proiectul „MODERNIZARE 

STRĂZI ȘI DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA RÂCIU, JUDEȚUL MUREȘ”. 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 26.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 111 din 
20.10.2021, 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.6517 din  20.10.2021, prin care 
se propune MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA RÂCIU, JUDEȚUL MUREȘ; 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” este un program multianual, finanțat de la bugetul de 
stat, care are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-
teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor 
de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României. Beneficiarii programului sunt 
unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 95 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și asociațiile de 
dezvoltare intercomunitară. 
În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi 
sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, 
reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente 
și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții:  
a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;  
b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de 
captare a apelor pluviale;  
c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri 
județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul 
localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;  
d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice; 
e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la 
sistemul de transport al gazelor naturale. 
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
Art. 129 alin. (2), lit. b, coroborat cu alin.(4), lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 



Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”; 
Ordinului nr.1851/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”; 
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico-economice 
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art. 196 alin.(l) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1. Se aprobă Devizul General și Cererea de Finanțare pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI ȘI 
DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA RÂCIU, JUDEȚUL MUREȘ”, conform anexelor care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre, întocmite conform prevederilor prevăzute în anexele la Normele 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiții “Anghel Saligny pentru care se solicită finanțarea în baza Programului 
Național de Investiții “Anghel Saligny”. 
Art.2.Numărul de locuitori deserviţi de proiect este de 3.748 locuitori. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 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 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. 
 
 
 
 
 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Alin-Ciprian                               Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru 
investiţia „MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA RÂCIU, JUDEȚUL 

MUREȘ”. 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 26.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 111 
din 20.10.2021, 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 nr. 6620 din 26.10.2021, întocmită de către primarul 
comunei Râciu, Devizul general pentru investiţia „Modernizare străzi și drumuri comunale în 
comuna Râciu, județul Mureș”, întocmit de către SC CIT DRUM PROIECT SRL din judeţul Bistrița-
Năsăud. 
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
Art. 129 alin. (2), lit. b, coroborat cu alin.(4), lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”; 
Ordinului nr.1851/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel 
Saligny”; 
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico-
economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit. d) coroborat art. 196 alin. 1 lit.a din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019- privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1. În baza Devizului general pentru investiţia „Modernizare străzi și drumuri comunale în 
comuna Râciu, județul Mureș”, se aprobă asigurarea finanţării de la bugetul local în valoare toatală 



de 538.748,96 lei pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de 
stat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”: 
-„1.1. Obținerea terenului” – 0,00 lei; 
-„1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială” – 0,00 lei; 
-„3.1. Studii” – 11.900,00 lei; 
-„3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații” – 
11.900,00 lei; 
-„3.3. Expertizare tehnică” – 17,850 lei;  
-„3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor” – 0,00 lei; 
-„3.5.1. Temă de proiectare” – 3.570,00 lei;  
-„3.5.2. Studiu de prefezabilitate” – 0,00 lei;  
-„3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general” – 
109.480,00 lei;  
-„3.6. Organizarea procedurilor de achiziție” – 52.717,00 lei;  
-„3.7. Consultanță” – 160.650,00 lei;  
-„3.8. Asistență tehnică” – 170.681,96 lei;  
-„5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier” – 0,00 lei;  
-„5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare” – 0,00 lei;  
-„5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare” – 0,00 lei;  
-„5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate” – 0,00 lei;  
-„6.1. Pregătirea personalului de exploatare” – 0,00 lei. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Râciu. 
Art.3.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; S.A. 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 
 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Alin-Ciprian                               Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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privind aprobarea Devizului General și a Cererii de Finanțare pentru proiectul „FINALIZAREA 

LUCRĂRILOR LA SISTEMUL DE CANALIZARE ȘI EPURARE RÂCIU, JUD. MUREȘ”. 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 26.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 111 din 
20.10.2021, 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.6622  din  26.10.2021, prin care se propune 

aprobarea Devizului General și a Cererii de Finanțare pentru proiectul „FINALIZAREA LUCRĂRILOR LA 
SISTEMUL DE CANALIZARE ȘI EPURARE RÂCIU, JUD. MUREȘ”. 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” este un program multianual, finanțat de la bugetul de 
stat, care are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-
teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor 
de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României. Beneficiarii programului sunt 
unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 95 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și asociațiile de 
dezvoltare intercomunitară. 
În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi 
sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, 
reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente 
și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții:  
a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;  
b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de 
captare a apelor pluviale;  
c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri 
județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul 
localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;  
d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice; 
e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la 
sistemul de transport al gazelor naturale. 



În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
Art. 129 alin. (2), lit. b, coroborat cu alin.(4), lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”; 
Ordinului nr.1851/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”; 
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico-economice 
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art. 196 alin.(l) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.Se aprobă Devizul General și Cererea de Finanțare pentru proiectul „FINALIZAREA LUCRĂRILOR 

LA SISTEMUL DE CANALIZARE ȘI EPURARE RÂCIU, JUD. MUREȘ” întocmite conform prevederilor 
prevăzute în anexele la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G 

nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny pentru care se 
solicită finanțarea în baza Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”. 
Art.2. Numărul de locuitori deserviţi de proiect este de 2.186 locuitori. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 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 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. 
 
 

 
 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Alin-Ciprian                               Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează 
de la bugetul de stat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru investiţia 

„FINALIZAREA LUCRĂRILOR LA SISTEMUL DE CANALIZARE ȘI EPURARE RÂCIU, JUD. MUREȘ”. 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 26.10.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 111 din 
20.10.2021, 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 nr. 6624 din 26.10.2021, întocmită de către primarul comunei 
Râciu, Devizul general pentru investiţia „FINALIZAREA LUCRĂRILOR LA SISTEMUL DE CANALIZARE ȘI 

EPURARE RÂCIU, JUD. MUREȘ, întocmit de către SC ECOROM SRL din judeţul Mureș. 
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
Art. 129 alin. (2), lit. b, coroborat cu alin.(4), lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”; 
Ordinului nr.1851/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”; 
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico-economice 
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit. d) coroborat art. 196 alin. 1 lit.a din Ordonanța 

de urgență nr. 57/2019- privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. În baza Devizului general pentru investiţia „Finalizarea lucrărilor la sistemul de canalizare și 

epurare Rîciu, jud. Mureș”, se aprobă asigurarea finanţării de la bugetul local în valoare toatală de 

212.618,26 lei pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”: 

 „1.1. Obținerea terenului” – 0,00 lei; 



 „1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială” – 0,00 lei; 

 „3.1. Studii” – 25.468,98 lei; 

 „3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații” – 
5.659,76 lei; 

 „3.3. Expertizare tehnică” – 0,00 lei;  

 „3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor” – 0,00 lei; 

 „3.5.1. Temă de proiectare” – 0,00 lei;  

 „3.5.2. Studiu de prefezabilitate” – 0,00 lei;  

 „3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 
general” – 22.610,00 lei;  

 „3.6. Organizarea procedurilor de achiziție” – 18.111,21 lei;  

 „3.7. Consultanță” – 39.618,31 lei;  

 „3.8. Asistență tehnică” – 89.250,00 lei;  

 „5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier” – 0,00 lei;  

 „5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare” – 0,00 lei;  

 „5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare” – 0,00 
lei;  

 „5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate” – 0,00 lei;  

 „6.1. Pregătirea personalului de exploatare” – 11.900,00 lei. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Râciu. 
Art.3.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; S.A. 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Alin-Ciprian                               Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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