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Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale 

Comuna Râciu 

actualizat in conformitate cu prevederile art. 104 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului 

orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al 

regulamentului de organizare funcţionare a consiliului local, publicat in MO. nr. 76 din 25 ianuarie 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

STATUTUL COMUNEI RÂCIU 

CADRU LEGAL 
 

-    CONSTITUŢIA ROMÂNIEI 

- OG 57/2019 privind Codul administrativ; 

- ORDIN nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi  a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificata si completata; 

- Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal şi normele metodologice de aplicare a acestuia; 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică; 

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile de utilitate publică; 

- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; 

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi combaterea corupţiei; 

- Cartea Europeană a Autonomiei Locale şi Descentralizării; 

- Legea nr.339/12.07.2004 privind descentralizarea administrativă; 
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Capitolul I.  

Prezentarea generală a Unităţii Administrativ-Teritoriale 

Articolul 1 
(1) U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi 
patrimoniu propriu. 
(2) U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș are sediul social in Comuna Râciu, str. Gheorghe Șincai nr. 58, Judeţul 
Mureș, având codul de inregistrare fiscală 5474391. 
(3) insemnul specific al U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș, este:  
a) Stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 46  din 16 ianuarie 2008  privind aprobarea stemei 
comunei Râciu, judeţul Mureș, aI cărei model este prevăzut in Anexa nr. 1.a la prezentul Statut. 
Articolul 2 
(1) U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș are reşedinţa in Satul Râciu, Comuna Râciu, Judeţul Mureș. 
(2) U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș este situată în zona centrală a Câmpiei Transilvaniei, la contactul colinelor 
Mădăraşului cu cele ale Comlodului (Câmpia Sărmaşului), pe cursul mijlociu al pârâului Comlod, la o 
distanţă de 24 km faţă de municipiul Târgu Mureş, pe Drumul Naţional 15 E, se află Râciu, satul natal al 
marelui illuminist Gheorghe Şincai, reşedinţa comunei cu acelaşi nume. 
(3) U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș are in componenţă satele: RÂCIU, satul de reşedinţă al comunei; 
CĂCIULATA, COASTA  MARE, COTORINAU, CUREŢE, HAGĂU, LENIŞ, NIMA RÂCIULUI, OBÂRŞIE, PÂRÂU 
CRUCII, SÂNMARTINU DE CÂMPIE, ULIEŞ, VALEA  SEACĂ, VALEA  SÂNMARTINULUI, VALEA  ULIEŞULUI, ai 
căror locuitori formează o comunitate umană, unitară care are ca scop fundamental al vieţii şi activităţii 
sale înfăptuirea binelui comun şi fericirea tuturor membrilor săi. 
(4) Comuna Râciu se află în partea de nord-vest a judeţului Mureş, în partea sud-estică a Câmpiei 
Transilvaniei, într-o regiune colinară, străbătută de văi largi, nu departe de paralela 47° latitudine nordică 
(mai precis 46°41′ 30” lat. N), ceea ce-i conferă o climă temperată, şi meridianul de 24° latitudine estică 
(24°23′ 56” lat. E), ceea ce dovedeşte poziţia în zona centrală a ţării şi a Europei, percum şi caracterul 
climatic continental. 
(5) Potrivit  legislațieiprivind amenajarea teritoriului naţional, Satul Râciu este sat reşedinţă  
de comună de rangul IV, iar satele aparținătoare sunt sate aparţinătoare de rangul V. 
(6) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului pe fiecare dintre 
localitățile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Statut. 
Articolul 3  
(1)U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș dispune de o reţea hidrografică formată din râuri, fiind situată în Valea 
Comlodului, râu cu un rol foarte important, atât în formarea Câmpiei, cât şi in bogăţia reţelei hidrografice 
a aşezării. Terenurile din lunca Comlodului şi afluenţii săi sunt dominate de soluri aluvionare bogate în 
substanţe nutritive, fiind favorabile culturilor agricole. 
(2)Pe teritoriul U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș, se regăsesc floră şi faună diverse.  
În ceea ce priveşte evoluţia asociaţiilor vegetale, studiile repartiţiei acestora la începutul cuaternarului 
evidenţiază prezenţa pădurilor de Pinus sylvestris, insular al molidului şi foarte puţin a salciei şi 
mesteacănului. În perioadele interglaciale, mai calde, pătrund stejarul şi carpenul, iar în cele mai reci şi 
umede, fagul. În postglaciar, în perioadele calde şi aride, se remarcă pătrunderea elementelor termofile, 
instalându-se astfel pădurile de stejar pe versanţii nordici şi specii xerofile pe versanţii sudici şi sud-vestici. 
În prezent se constată o vegetaţie dominant de silvostepă (îndeosebi formaţiuni ierboase xerofile) 
Îndelungata utilizare agropastorală şi forestieră a terenurilor a făcut ca, în prezent vegetaţia naturală 
primară să fie redusă doar la nivelul versanţilor, moderat sau puternic înclinaţi, sectoarele de luncă şi 
terase fiind modificate antropic. 
Pădurile ocupă doar un procent scăzut, datorită tăierilor frecvente care au loc. 
Fauna de pe teritoriul comunei Râciu este specifică zonei de pădure şi silvostepă din Depresiunea 
Transilvaniei, fiind încadrată provinciei dacice şi cuprinzând mai multe biotopuri. 
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Biotopul pădurilor şi pajiştilor stepice cuprind numeroase mamifere: lupul, vulpea, iepurele, căprioara, 
ariciul, mistreţul, şoarecele, hârciogul, orbetele, dihorulul, nevăstuica, pârşul etc. Dintre păsări, cele mai 
reprezentative sunt: ciocănitoarea, porumbelul sălbatic, porumbelul gulerat, turtureaua, gaiţa, mierla, 
pupăza, cinteza, grangurele, cucul, huhurezul, buha, uliul, fazanul, barza,  coţofana, ciorile de semănătură, 
vrabia, piţigoii etc. 
Biotopul apelor curgătoare cuprinde următoarele specii de peşte: cleanul, mreana, crapul, scobarul ştiuca, 
somnul etc. 
(3)U.A.T. Râciu, Judeţul mureș dispune de soluri hidromorfe şi semihidromorfe, favorabile culturilor 
agricole de sfeclă, cereale, plante de nutreţ. 
Comuna Râciu se înscrie, din punct de vedere geomorfologic în marea unitate a Depresiunii Transilvaniei, 
zona centrală a domurilor şi brahianticlinalelor, la contactul dintre Dealurile Mădăraşului şi Câmpia 
Sărmaşului, subunităţi ale Câmpiei Mureşene, care marchează jumătatea meridională a Câmpiei 
Transilvaniei. Denumirea de „câmpie” şi-o datorează caracterelor stepice şi folosinţei precumpănitor 
agricole, în special cerealieră, a terenurilor, în condiţiile unor temperaturi medii anuale   cuprinse între 8-
9°C şi precipitaţii relative reduse, între 500-550 mm/an, şi nu de configuraţia geomorfologică, cu evident 
caracter colinar. 
Stratele de „câmpie” (buglovian-sarmaţiene) alcătuite, în cea mai mare parte, din marne, şisturi marnoase, 
argile şi nisipuri, conglomerate şi tufuri vulcanice, au condiţionat modelarea unui relief puţin semeţ. 
Altitudinile se păstrează între 350-450 m, iar fragmentarea reliefului atinge valori destul de mari:0,45-0,52 
km/km². 
Relieful este colinar, iar în prezenţa rocilor sedimentare şi-n condiţiile bioclimatice de stepă, s-au dezvoltat 
cernoziomurile levigate şi solurile brune de pădure. Terenurile din lunca Comlodului şi afluenţii săi sunt 
dominate de soluri aluvionare bogate în substanţe nutritive, fiind favorabile culturilor agricole. 
Înregistrându-se o cantitate de precipitaţii, sub media pe ţară, densitatea reţelei hidrografice este redusă, 
fiind de 0,3-0,6 km/km². Întreaga reţea aparţine bazinului hidrografic al pârâului Lechinţa (Comlod), 
afluent pe partea dreaptă a râului Mureş. 
Formarea şi evoluţia reliefului comunei Râciu au fost condiţionate de necontenita interferenţă a condiţiilor 
paleogeografice a „unităţilor carpatice” cu tendinţele lor de evoluţie-subsidenţă şi acumulare în Bazinul 
Transilvaniei, înălţare şi eroziune  în ramurile carpatice adiacente-etapă după etapă, începând cu 
Cretacicul superior. 
(4) Denumirea şi lungimea râurilor, lacurilor, mlaştinilor sau apelor subterane, denumirea faunei şi 
florei de pe raza teritorială a Comunei Râciu, Judeţul Mureș, se regăsese în Anexa nr. 3 la prezentul Statut. 
(5)Resursele de subsol ale U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș, sunt formate din: 
(a)alte resurse (argilă). 
Articolul 4 
(1) Prima atestare documentară a Comunei Râciu datează din anul 1305, sub numele de „Terra dou Ryvch”. 
Sânmartinu de Câmpie la 1329, sub denumirea „ Terra Zermaton”, iar Ulieşul la 1321, sub denumirea de 
poss, Wlues, Wleues, Ulves. 
(2) Evoluţia istorică a Comunei Râciu, Judeţul Mureș, se regăseşte in Anexa nr. 4 la prezentul Statut. 
Articolul 5 
(1)Populaţia U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș, numără 3563 locuitori. 
(2)Componenţa şi structura populaţiei U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș, defalcate inclusiv pe componente, 
se regăseşte in Anexa nr. 5 la prezentul statut. 
(3)Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează in urma recensământului in vederea respectării 
dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba lor maternă in relaţia cu 
administraţia publică locală şi cu servicille deconcentrate. 
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CAPITOLUL II 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Articolul 6 
 

 (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt: 
a) Consiliul Local al Comunei Râciu, reprezintă autoritatea deliberativă de la nivelul U.A.T. Comuna Râciu, 

Judeţul Mureș. Consiliul Local al Comunei Râciu este format din 13 membri. 
b) Primarul U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș, ca autoritate executivă; 
c) la nivelul U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș, Consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind 

Curticăpean Răzvan-Condrate 
(2) Apartenenţa politică a consiliefilor locali este următoarea: 
 
 

Nr. consilieri locali Partid politic 

7 PNL 

3 PMP 

1 PSD 

1 POL 

1 AUR 

 
 

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Râciu, Judeţul Mureș, s-a constatat prin Ordinul prefectului 
judeţului Mureș nr. 782/21.10.2020, potrivit art. 118 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 
(4) Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali, precum şi 
apartenenţa politică a acestora, incepând cu anul 1992, sunt prevăzute in Anexa nr. 6. la prezentul Statut. 
Articolul 7 
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de cetăţean de 

onoare persoanelor fizice române sau străine pentru U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș. 
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a Comunei 

Râciu, Judeţul Mureș, persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Mureș. 
(3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage 

titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum şi procedura aplicabilă pentru 
acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a Comunei Râciu, Judeţul Mureș, se regăsesc în Anexa nr. 
7 la prezentul Statut. 
 
 

CAPITOLUL III 
Căi de comunicații 

 
 

Articolul 8 
(1) Raza teritorială a U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, este tranzitată, după caz, de una sau mai multe 
dintre următoarele reţele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea I Reţele de transport, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
a) reţeaua rutieră; 
b) reţeaua de căi ferate (linie îngustă) în prezent nefuncțională 
(2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din drumuri de  
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interes naţional, drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes comunal, după caz, astfel cum sunt 
prezentate în Anexa nr. 8.a la prezentul Statut. 
(3) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu 
modificările ulterioare, cuprinde linii de cale ferată convenţiona1e, astfel cum sunt prezentate in Anexa 
nr. 8.b la prezentul Statut. 
 
 
 

Capitolul IV.  

Principaiele instituţii care işi desfăşoară activitatea  

pe raza teritorială a Unităţii Administrativ-Teritoriale 
 
 

Articolul 9 
(I) Reţeaua şcolară de la nivelul U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul mureș, potrivit Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul total de unităţi de invăţământ de 
stat preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze.  
Pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, işi desfăşoară activitatea o  unitate de 
invăţămant de stat preuniversitar cu structurile aferente. 
(2) Unităţile de Invăţământ prevăzute la alin. (1) sunt prezentate in Anexa nr. 9 la prezentul Statut. 
(3) U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, susţine unităţile de invăţământ şi furnizorii de educaţie, dacă 
este cazul, prevăzuţi la alin. (11 potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 
Articolul 10 
(1) La data prezentului Statut, pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Râciu, judeţul Mureș, nu işi 

desfăşoară activitatea instituţii de cultură. 
(2) Pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, se organizează un număr de ....... 

manifestări culturale, social culturale, recreativ educative şi sociale.  
(3) Tipul şi denumirea manifestărilor organizate se regăsesc in Anexa nr. 9 la prezentul Statut. 
(4) U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, participă la finanţarea manifestărilor culturale, social — 

culturale, recreativ educative şi sociale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii. 
Articolul 11 
(1) Pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, se asigură una sau mai multe dintre 
următoarele forme de asistenţă medicală, după caz 
a) asistenţă medicală profilactică şi curativă; 
b) alte servicii de asistenţă medicală şi prestaţii autorizate conform legii. 
(2) U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, parficipă la fmanţarea activităţilor de asistenţă de sănătate publică 
de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte 
cu după caz, potrivit legii.  
(3) Asistenţa medicală prevăzută la alin._(1) lit. a) se realizează prin cabinete medicale ambulatorii ale 
medicilor de familie, precum şi prin alte unităţi sanitare publice şi private, după caz; 
(4) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală sunt prezentate în 
Anexa nr. 9 la prezentul Statut. 
Articolul 12 
(1) Pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Râciu, judeţul Mureș, se asigură servicii sociale definite potrivit 

art. 30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute 

la alin. (1). 
(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, se regăseşte in 

Anexa nr. 9 la prezentul Statut. 
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Articolui 13 
(1) Pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, işi desfăşoară activitatea un club sportiv. 
(2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăseşte in Anexa nr. 9 prezentul Statut. 
 

 
Capitolul V.  

Functiuni economice ale unitătii administrativ-teritoriale 
 

Articolui 14 
Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, 
precum şi din agricultură sunt prevăzute in Anexa nr. 10 la prezentul Statut. 
 
 

Capitolul VI.  
Bunurile din patrimoniul unitătii administrativ-teritoriale 

Articolul 15 
(1) Patrimoniul U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș, este compus din bunurile mobile şi imobile care aparţin 
domeniului public şi domeniului privat al Comunei, precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu 
caracter patrimonial. 
(2) Bunurile mobile şl imobile aflate in proprietatea publică şi privată a Comunei: 
Bunurile aflate proprietatea publică alcătuiesc domeniul public al U.A.T. Comuna Râciu, iar celelalte 
bunuri sunt proprietatea privată a acesteia, alcătuind domeniul privat al U.A.T. Comuna Râciu. 
Conform art. 286 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, bunurile din 
domeniul public al Comunei se regăsesc in anexa 4 a ordonanţei de urgenţă mai sus menţionate, acestea 
constând 
1. drumurile comunale, vicinale şi străzile;  
2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement;  

3. 3. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu construcţiile şi 
terenurile aferente; 
4. terenurile şi clădirile în care işi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi alte instituţii 
publice de interes local; 

5. 5.Iocuinţele sociale;  
6. 6.statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;  

7. bogăţiile de interes public ale subsolului, dacă prin natura lor sau prin declaraţia legii nu sunt de interes 
public national; 
8, terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt 
proprietatea persoanelor fizice ori, a persoanelor juridice de drept privat; 
9. cimitirele comunale; 
10. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice care nu sunt declarate de interes public naţional sau 
judeţean; 
11. digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate de interes public naţional sau 
judeţean. 
(3)Domeniul privat al Comunei râciu este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele din 
domeniul public, intrate în proprietate prin modalităţi prevăzute de lege. Bunurile ce fac parte din domeniul 
privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
(4) Drepturi şi Patrimoniale: 

Consiliul Local al Comunei Râciu are obligaţia de a administra domeniul public şi domeniul privat pentru 
satisfacerea interesului local. Bunurile din componenţa domeniului public pot fi utilizate de către toţi 
membrii societăţii, in temeiul legii, în mod direct sau indirect, prin intermediul unor instituţii publice ce 
le au in administrare. 
Toate bunurile aparţinând administrative teritoriale Comuna Râciu sunt supuse inventarierii anuale. 
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(5) Inventarul bunurilor aflate in patrimoniul U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, intocmit şi atestat 

prin Hotărârea Consiliului Local nr. nr.13/2004, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 24 din 31 
octombrie 2008 în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se găseşte în Anexa nr. 
11 la prezentul Statut. 
(6) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul U.A.T. Râciu se actualizează ori de câte ori intervin 

evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a acesteia, în secţiunea dedicată 
prezentului Statut. 
 
 

 

Capitolul VII.  
Servicille publice existente 

Articolul 16 
Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, sunt, 
după caz: 
a) serviciul public de alimentare apă furnizat de Compania Aquaserv Tg.Mureș; 
b) serviciul public de canalizare furnizat de SC Servicii Edilitar Gospodărești Râciu SRL; 
c) serviciul public de transport furnizat operatori privaţi de transport,:  
d) serviciul public de salubrizare, furnizat de SC Sylevy Salubriserv; 
e) serviciul public de iluminat; 
f) serviciile fixe de comunica servicii de telefonie fixă, intemet fix si TV prin cablu, furnizate de operatorii: 

Orange România S.A., RCS & RDS S.A., Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, Telekom Romania 
Comunications S.A. si Vodafone România S.A. 
Articolul 17 
Transportul si distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, 
sunt fumizate de Electrica Furnizare S.A. 
Articolul 18 
Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a U.A.T. Cornuna Râciu, Judeţul Mureș, este asigurată 
de: E-ON  și SC CIS GAZ SRL, 

Capitolul VIII.  
Atribuirea  şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe  

şi de obiective de interes public local 
Articolui 19 
(I) U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe şi de obiective 
de interes public local, precum si pentru obiective si instituţii de interes local aflate in subordinea sa, 
cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările si completările ulterioare. 
(2) in situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a 
unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori 
schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate 
si avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, in conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvemului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completăfile ulterioare. 
(3) Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a objectivelor de interes judeţean, se face prin 

hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt 
arnplasate instituţiile şi obiectivele in cauză, in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, 
cu modificările şi completările ultcrioare. 
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Capitolul IX.  
Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi organizaţiile  

nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea in U.A.T. Comuna Râciu 
 

Articolul 20 
(1) U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, realizează un cadru de cooperare sau asociere cu 

organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, organizaţii de 
tineret, in vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii. 
(2) U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi educative 

cu caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se incadrează in strategia de 
dezvoltare a acesteia. 
(3) U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul local, in 

baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 
(4) Lista cu denumirea principalelor organizaţii neguvemamentale care işi destăşoară activitatea pe raza 

teritorială a U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, se regăseşte in Anexa nr. 12 la prezentul Statut. 
Articolul 21 
(1) Pe teritoriul U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, işi desraşoară activitatea (sediu/punct de lucru) 

partide politice  infiinţate în condiţiile Legii partidelor politice nr 14/2003, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
(2) Denumirea partidului politic care îşi desfăşoară activitatea in U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, 

se găseşte in Anexa nr. 12 la prezentul Statut. 
Articolul 22 
(1) Pe teritoriul U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, işi desfăşoară o asociaţie profesională. 
(2) Lista asociaţiilor profesionale care îşi desfăşoară activitatea in U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș 

se găseşte in Anexa nr. 12 la prezentul Statut. 
Articolul 23 
(1) În UAT Comuna Râciu, județul Mureș își desfăsoară activitatea următoarele culte religioase: Biserica 
ortodoxă. Biserica greco-catolică, Biserica reformată, Biserica Creștină adventistă, Biserica Martorii lui 
Iehova. 
(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase pervăzute la alin. (1) se regăsește în anexa 
nr.12 la prezentul Statut. 
 

 

Capitolul X 
Participarea publică 

Articolui 24 
Populaţia U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș, este consultată şi participă la dezbaterea 
problemelor de interes local sau judeţean, după caz, astfel: 
a) prin intermediul referendumului local, organizat in condiţiile legii;  

b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate; 
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 
d) prin participarea la şedinţele consiliului local;  
e) prin alte forme de consultare directă a cetă -ţenilor, stabilite prin regulamentul de organizare si 

func-ţionare aI consiliului. 
Articolul 25 
(I) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare a acestuia se 
realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăsurarea 
referendumului, cu modificările şi completările ulterioare sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 
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(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi Iocalităţile componente ale comunei ori 
numai in unle dintre acestea. 
 

 
Capitolul XI  

Cooperare sau asociere 
 

Articolui 26 
U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept 
public sau de drept privat române sau străine, in vederea finanţării si realizării in comun a unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 
Articolul 27 
(1) U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș, aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 
(2) Lista cu denumirea infrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor incheiate de U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul 

Mureș, se regăseşte in Anexa nr. 13 la prezentul Statut. 
Articolul 28 
Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin care 
se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau 
tradiţii, se regăsesc in Anexa nr. 14 la prezentul Statut. 
 
 

Capitolul XII.  
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 
Artieolul 29 
Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul Statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
....../2021. 
Articolul 30 
Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Râciu, 
Judeţul Mureș sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărârea autorităţii deliberative. 
Articolul 31 
Anexa nr. 11 la prezentul Statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică. 
Articolul 32 
Prezentul Statut şi anexele acestuia, cu excepţia Anexei nr. 11, se actualizează in funcţie de 
modificările şi completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puţin o dată pe an. 
 
 
 
 

Președinte de ședință,                                                                               Secretar general,        
                                                                                                                        Dunca Ioan   
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ANEXE LA STATUTUL U.A.T. COMUNA RÂCIU, JUD. MUREȘ  

Anexa nr. 1  

Modelul stemei U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul Mureș  

Reprezentarea grafică: 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  Însemnele specifice   comunei   Râciu   este stema comunei  aprobată  potrivit  planşei anexate  prin 
HGR Nr.46  din 16 ianuarie 2008 privind aprobarea stemei comunei  RÂCIU, Judeţul Mureş. 
(2)Descrierea variantei nr.1 de stemă aprobată de consiliul local este  următoarea: 
-Stema  conferită  comunei Râciu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scutul fiind 
tăiat. 
-Câmpul de sus, de azur, este mobilat la dreapta cu o rozetă de aur, iar la stânga cu o cruce ortodoxă, tot 
de aur. 
-Câmpul de jos, roşu este mobilat cu o făclie de argint cu flacăra de aur. 
-Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un singur turn. 
-Rozeta reprezintă stilizat o Floarea-soarelui, figură heraldică  naturală având în centru  motivul ”soarele 
umblător”;petale triunghiulare adaugă motivului horei pe cel al păstoritului, alternanţa deal-vale. Rozeta   
astfel  stilizată   este reprezentativă pentru culturile agricole, sintetizînd zona de câmpie, păstoritul, 
proiecte de dezvoltare culturală. 
-Crucea ortodoxă reprezentativă pentru monumentele istorice religioase şi credinţa milenară a 
localnicilor, desfăpşurată ritualic într-un număr remarcabil de lăcaşe de cult creştin. 
-Făclia-torţă romană-simbol al iluminismului Scolii Ardelene, avându-l ca  exponent la Râciu pe Gheorghe 
Şincai, iar flacăra torţei simbolizează şi gazul metan extras din zonă. 
-Coroana murală cu un turn crenelat, de argint, este simbolul unei aşezări comunale.                               
 Coloristica reprezintă: bunăstarea (aur), devotament, corectitudine (argint) generozitate, vitejie şi 
dragoste (roşu), credinţă, durată în timp, permanenţă (albastru, azur). 
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Anexa nr. 2  
 

 Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului pe fiecare dintre 
localitățile componente
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Anexa nr. 3  

 
Denumirea şi lungimea râurilor, lacurilor, mlaştinilor sau apelor subterane, denumirea faunei şi 

florei de pe raza teritorială a Comunei Râciu, Judeţul Mureș 
 

I. U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș, dispune de o bogată reţea hidrografică in ape curgătoare. Teritoriul 
administrativ al comunei este strabătut de Pârâul Comlod, respectiv afluenții acestuia: pr. Sărături, pr. 
Valea Țiganilor, pr.Valea Grecului, pr. Valea Mănăstirii; pr. Ulieș, pr. Valea Cotorman, pr. Hagău, pr.Valea 
Braniște, pr. V Sub Coastă, pr. V Hegmeni, pr. Milășel, pr. Valea Pădurii, pr. Valea Pogăcenilor, pr. V Fața  
Lăncii, pr. V. Ordodija, pr. V Continit, pr. Coasta Mare, pr. Valea Seacă, pr, V Agritor, pr. V Izvoarelor,  pr. 
Valea Oveștenie,  pr. V Sansul Vechi, pr, Hosuba. 
În ceea ce priveşte evoluţia asociaţiilor vegetale, studiile repartiţiei acestora la începutul cuaternarului 
evidenţiază prezenţa pădurilor de Pinus sylvestris, insular al molidului şi foarte puţin a salciei şi 
mesteacănului. În perioadele interglaciale, mai calde, pătrund stejarul şi carpenul, iar în cele mai reci şi 
umede, fagul. În postglaciar, în perioadele calde şi aride, se remarcă pătrunderea elementelor termofile, 
instalându-se astfel pădurile de stejar pe versanţii nordici şi specii xerofile pe versanţii sudici şi sud-vestici. 
În prezent se constată o vegetaţie dominant de silvostepă (îndeosebi formaţiuni ierboase xerofile) 
Îndelungata utilizare agropastorală şi forestieră a terenurilor a făcut ca, în prezent vegetaţia naturală 
primară să fie redusă doar la nivelul versanţilor, moderat sau puternic înclinaţi, sectoarele de luncă şi 
terase fiind modificate antropic. 
Pădurile ocupă doar un procent scăzut, datorită tăierilor frecvente care au loc. 
Fauna de pe teritoriul comunei Râciu este specifică zonei de pădure şi silvostepă din Depresiunea 
Transilvaniei, fiind încadrată provinciei dacice şi cuprinzând mai multe biotopuri. 
Biotopul pădurilor şi pajiştilor stepice cuprind numeroase mamifere: lupul, vulpea, iepurele, căprioara, 
ariciul, mistreţul, şoarecele, hârciogul, orbetele, dihorulul, nevăstuica, pârşul etc. Dintre păsări, cele mai 
reprezentative sunt: ciocănitoarea, porumbelul sălbatic, porumbelul gulerat, turtureaua, gaiţa, mierla, 
pupăza, cinteza, grangurele, cucul, huhurezul, buha, uliul, fazanul, barza,  coţofana, ciorile de semănătură, 
vrabia, piţigoii etc. 
Biotopul apelor curgătoare cuprinde următoarele specii de peşte: cleanul, mreana, crapul, scobarul ştiuca, 
somnul etc. 
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Anexa nr. 4 
Evoluţia istorică a Comunei Râciu, Judeţul Mureș, 

 
 
Documentar, localitatea Râciu este atestată din anul 1305, sub numele de „Terra dou Ryvch”. 
În feudalismul timpuriu, documentele vorbesc despre organizarea tipic românească, satele cnezeale fiind 
grupate în două centre. 
Răscoala ţăranilor din anul 1784,condusă de Horia ,Cloşca şi Crişan a avut adepţi şi în ţinuturile noastre, 
fapt demonstrat de documentele vremii, care vorbesc despre 10 ţărani din Râciu, care după înfrângerea 
răzvrătiţilor au fugit în principatele române. La revoluţia din 1848/1849 au participat şi locuitori din 
comuna noastră, ei fiind cuprinşi în Legiunea a XII-a”de pe Câmpie” iar tribunalul avea reşedinţa la Rîciu. 
La marele act al Unirii, de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia, a fost prezentă şi o delegaţie a comunei. 
În primul război mondial au căzut eroic la datorie 72 de ţărani din satul Râciu, iar în al doilea război au fost 
37 eroi. 
Personalităţi: 
În satul Râciu, la 28 februarie 1754, s-a născut marele patriot-Gheorghe Şincai, corifeu al „Şcolii Ardelene”. 
Autorul vestitei lucrări ”Hronicul românilor şi a mai multor neamuri” a fost imortalizat prin ridicarea unui 
bust în parcul din faţa Gimnaziului de stat care din anul 1986 poarta numele marelui om de cultură.  
Arheologie: Vestigii aparţinând epocilor neoliticul timpuriu (6600-5500 î. Hr.) şi dezvoltat (circa 5500-5000 
î. Hr.), Culturii Coţofeni (3500 – 2500 î.Hr), Culturii Sighişoara-Wietenberg (2200-1500 î.Hr.), primei 
perioade a fierului – Hallstatt (secolele al XII-lea şi al V-lea î.Hr) şi epocii romane, fapt ce atestă 
continuitatea de locuire în această vatră. 
1305 – Prima atestare documentară: terra duo Ryvch [pământul celor două Rîciu]/terra Rych [pământul 
Rîciu]. 
1461 – Plăteşte cincizecimea oilor (census quinquagesimalis de Rich nobilium), dare specifică românilor, 
numită în documentele vremii quiquagesima valachorum – cincizecima românilor. 
1622 – Jude al satului este Dan Bândilă (Dan Bendele), care a protestat la scaunul judecătoresc al 
comitatului Turda împreună cu juraţii şi cu toţi locuitorii satului împotriva unui nobil reclamant din Şamşud 
(azi Şincai), căruia i s-a furat un bou care a fost jupuit pe teritoriul satului Râciu, dar nu au fost citaţi în 
judecată şi cer să fie absolviţi cu amenda de 3 florini. Scaunul comitatens dispune absolvirea lor de 
judecată. 
1625 – Jude nou al satului este Bogdan Paşcu (Bogdan Pasko), care, în temeiul funcţiei sale a preluat cauza 
de judecată de la fostul jude Dan Bândilă (Bindila Dan) şi este dat în judecată la scaunul judecătoresc al 
comitatului Turda, împreună cu încă doi oficiali ai satului deoarece fostul jude a eliberat pe un hoţ de cai 
pe nume Nicolae Zaharia din Lueriu, care a furat cai de pe teritoriul Clujului şi vicecomitele i l-a dat lui în 
custodie. La proces, avocatul pârâţilor afirmă că judele satului de atunci a murit şi satul nu ştie de 
eliberarea arestatului. Procesul se amână. 
1648 iunie 25 – Jude al satului este Stroie Mihalcea (Mihulczja Stroia) care, în temeiul funcţiei sale, a 
preluat cauza de judecată de la fostul jude Mihailă Ţente (Michaele Czente) şi este dat în judecată, 
împreună cu încă doi juraţi, în numele tuturor locuitorilor satului, la scaunul judecătoresc al comitatului 
Turda, de contesa Anna Bannfi Losonczj reclamantă, deoarece fostul oficial al satului a stricat, cu de la sine 
putere, gardul pe care ea la făcut în jurul fântânii de la păşunea satului, spunând că e grădina ei. Apărător 
al pârâţilor este Nicolae Gorog, care a pledat spunând că alt izvor şi altă fântână nu are satul decât cea pe 
care a îngrădit-o reclamanta şi de unde a trăit întreg satul, de când oamenii îşi aduc aminte (a memoria 
hominum). Cauza s-a amânat. 
1651 noiembrie 24 – Jude al satului este George Şerb (Georgius Serb), care, în temeiul funcţiei sale, a 
preluat cauza de judecată de la fostul jude de odinioară Mihailă Ţente (Michaele Czente) şi este dat în 
judecată, împreună cu încă doi juraţi, în numele tuturor locuitorilor satului, la scaunul judecătoresc al 
comitatului Turda, de contesa Anna Bannfi Losonczj, tot în problema fântânii comune a satului, îngrădită 
de nobila reclamantă. 
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1733 – Figurează în Conscripţia episcopului Ioan Inochentie Micu Klein ca sediu de arhidiaconat greco-
catolic al Rîciului, cu 23 de localităţi arondate, arhidiacon fiind popa Michael (Mihăilă); este menţionat ca 
Loc[us] Val[achicus] – localitate românească; figurează cu denumirea: Rücs, are  67 de familii greco-catolice 
şi trei preoţi uniţi (greco-catolici): Popa Thoma, Popa Andrejka şi Popa Zacharias, bigam. C. Klein,  
1750 – Figurează cu denumirea românească (scrisă cu grafie arhaică maghiară): Ricsu [Rîciu], în conscripţia 
episcopului Petru Pavel Aron. 
1773 – Flore Stoica din Rîciu se plânge printr-un “supplex” (scrisoare/ memoriu) înaintat împăratului [Iosif 
al II-lea] împotriva nobilului Apor pentru că i-a confiscat pe nedrept bunuri: vite, grâne, fân, galbeni etc. 
Plângerea sa ajunge la Guberniul Transilvaniei pentru rezolvare. C.T.  3572/1773. 
1778 – Guberniul Transilvaniei dispune comitatului Turda să prindă pe militarii infanterişti fugiţi din 
Regimentul “Arhiducele Ferdinand”, printre care era şi Vasile Muntean din Rîciu. C.T. 5956/1778. 
1784 – Istoricul David Prodan consemnează următoarele măsuri ale autorităţilor pentru a opri Răscoala lui 
Horia în Câmpie: „Contele Ştefan Tholdalagi relatează împreună cu Ioan Sándor de la podul Lechinţii, în 18 
noiembrie, că pe Samuil Nagy l‑au detaşat cu  60 de călăreţi la hanul din Band de lângă drumul ţării şi i‑au 
ordonat să trimită în Căpuş 20‑25 de oameni care să patruleze zilnic până la corpul din Iernut. Pe Daniel 
Szilágyi l‑au încredinţat să patruleze până în Râciu. Cordonul aici trebuie să se întindă de la Râciu până la 
Iernut, iar comitatul Turda să‑l continue până sub munte. Aşa va fi un  cordon continuu de la poalele 
munţilor până la Iernut. În aceeaşi zi Ioan Sándor scrie şi din Band comitelui suprem despre acelaşi cordon 
de posturi de la Râciu până la Iernut. Patrulele circulă de la ospătăria din Band spre Şamşud şi Râciu. 
Dregătorul contelui Kálnoki, Gheorghe Bányai, anunţă că şi el e gata cu 15 oameni să vină în  serviciul lor. 
Au sosit şi trimişii lor în Dej cu răspunsul. Cei din Dej au scris magistratului oraşului Turda. A sosit şi trimisul 
în Vinţ cu  veşti despre întâmplările de acolo.” 
1824 – Satul figurează cu denumirea în limba română, scrisă cu grafie maghiară: Ritsu [Rîciu]. 
1827-1828 – Vasile Bucur din Rîciu, de 18 ani, este elev la Liceul Academic Piarist din Cluj, clasa Filosofie. 
Varga, Kiraly Lyceum,  
1848 [sfârşitul lunii octombrie] – Este omorât, pe hotarul Râciului, Todor Piroşca din Rediu, când se 
întorcea din bătălia de la Reghin, şi “întâmpinându-l  honvezii maghiari, l-au puşcat prin spate şi i-au 
despicat capul cu sabia, unde s-au şi îngropatu prin un lăcuitoriu din Velceru [azi Răzoare, MS]. Au rămas 
doi prunci, unul de un an, unul de 4 , pe care îi hrăneşte săraca lor maică cu sudoarea mâinilor sale”. 
Războiul naţional,  
1848, octombrie – Sunt ucişi, pe hotarul satului Râciu (Reciu (Mezö-Rücs)), 9 români (8 bărbaţi şi 1 femeie) 
din Dătăşeni, la ordinul lui Butnaki Szücs Ferentz.  
1848, octombrie – Râciu (Reciu/Mező‑Rücs) (MS): „din M. Datosiu [Dătăşeni, MS] 8 bărbaţi şi 1 femeia 
ucişi sub conduc.lui Butnaki Szöts Ferencz”.  
1849, februarie – Adrian (MS): Vasilica Ola „În dealul Rücsului”, [Râciu, MS], l‑au împuşcat Jagerii 
[vânătorii] lui Jenei”.  
1849, Râciu (Rués?) – 1 bărbat ucis de insurgenţi. Alexi, 154;  
1849 aprilie – Este împuşcat, pe hotarul satului Voivodeni, un bărbat român din Râciu [M. Ruciu], la ordinul 
lui Szabo Lajos. Alexi,  
1850 – Figurează în Statistica Transilvaniei cu denumirea românească (scrisă cu grafie arhaică maghiară): 
Rytsu [Rîciu]. 
1850 – Recensământul austriac înregistrează în satul Râciu 873 de locuitori, din care 822 români (94,15%), 
13 maghiari (1,48%) şi 38 ţigani (4,35%). Recensământul din 1850,  
1854 – Figurează în Buletinul oficial austriac cu denumirea românească Râciu [Râciu], în maghiară Mező-
Rücs [Rîciu de Cîmpie]. 
1862 ‑ Dintr‑un document semnat de Alesandru Bucur, preot greco‑catolic al Râciului, şi de Vasile Bucur, 
notar, la 15 iunie 1862, publicat de I. Cav. de Puşcariu aflăm că în Rîciu erau următoarele familii de nobili 
români: Bat de Şopteriu (Bát de Septér), cu diplomă de  înnobilare de la principele Mihail Apafi, din 8 
ianuarie 1685, ca „husar viteaz” – patru capi de familie; Graur de Ernei (Gráur de Nogy‑Ernye), cu diplomă 
de înnobilare de la principele Mihail Apafi, din 15 mai 1679, pentru „vitejie” – patru capi de familie, Gârbău 
(Girbo de Sijáb), cu diplomă de înnobilare dată de principele Mihail Apafi, dar „cărţile donatari prin  
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revoluţiune s‑au pierdutu”; Pop de Hodac (Pap de Hudak), cu diplomă de înnobilare de la principele Mihail 
Apafi, dar „donaţia prin revoluţiune s‑a pierdutu”. 
1866 octombrie 2 – Împuternicirea (Plenipotintia) nr. XXX, din Bărboşi, dată de românii transilvăneni lui 
George Bariţiu şi lui dr. Ioan Raţiu să înainteze împăratului Austriei petiţia privind suferinţele şi doleanţele 
românilor, deoarece – spun ei – în Dieta ţării şi în adunările comitatense nu le sunt luate în seamă, este 
semnată şi de: Alesandru Bucuru m.p. parocu gr. c. in Ruciu, Petru Alesandrescu m.p. proprietariu, Vasilie 
Bucuru m.p. proprietariu, Ioane  Manu m.p.  proprietariu.   
1895 ‑ La recensământul agricol din 1895 sunt în Râciu 2411 pomi fructiferi, din care: 504 meri, 91 peri, 32 
cireşi, 116 vişini, 5 piersici, 8 caişi, 1553 pruni, 38 nuci, 0 migdali, 1 castan, 63 duzi.  
1900 – La recensământul ungar din 1900, în Râciu sunt în total 329 case, din care: din piatră sau cărămidă 
3, piatră şi pământ 0, chirpici sau pământ 168, lemn sau altceva 158; acoperişul casei este din: ţiglă la 0 
case, şindrilă 43, trestie sau paie 286.  
1908 septembrie 26 – Ioan Pantea din Rîciu obţine titlul de doctor în Ştiinţe Juridice la Universitatea 
maghiară “Francisc Iosif I” din Cluj. Urmase cursurile Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Juridice ale acestei 
universităţi în perioada 1898-1902. Sigmirean, p.465. 
1918 decembrie 1 – Locuitori din Râciu participă la Marea Unire din 1 Decembrie 1918. 
Personalităţi: În    satul Râciu la 28 februarie  1754,  s-a născut marele patriot Gheorghe Şincai,corifeu al 
„Şcolii Ardelene”. Autorul vestiţei lucrări”Hronicul românilor  şi a mai multor neamuri”  a fost imortalizat 
prin ridicarea unui bust în parcul din  faţa Gimnaziului de Stat din Râciu, lucrare  realizată în anul 1976 de  
sculptorul amator CONSTANTIN DOMBI și Vasile Conţiu (1936-2000, profesor, artist de muzică populară) 
Sânmărtinu de Câmpie 
Arheologie: Pe teritoriul satului s-a descoperit o statuetă romană din secolul al II-lea d. HR, de o 
remarcabilă creaţie artistică, înfăţişând un copil nud,.  
1329 – Prima atestare documentară: terra Zentmarton [pământul Sânmărtin]. 
1461 – Plăteşte cincizecimea oilor (census quinquagesimalis de Zenthmarthon nobilium Erdeli et Bethlen), 
dare specifică românilor, numită în documentele vremii quiquagesima valachorum – cincizecima 
românilor.  
1639 – Figurează pentru prima dată cu apelativul Românesc: Olahzentt Marton [Sînmărtinu Românesc]. 
Sec. XVII – Se ridică actuala Biserică Veche de lemn, monument istoric. 
1733 – Figurează în Conscripţia episcopului Ioan Inochentie Micu Klein ca sediu de arhidiaconat greco-
catolic, cu 41 de localităţi arondate, arhidiacon fiind Popa Kosztin; satul este menţionat 
ca Locus Val[achicus] – localitate românească, scris cu denumirea: St. Márton; avea 92 de familii greco-
catolice şi un preot: Popa Stephan, bigam. C. Klein, p. 138. 
1750 – Figurează cu denumirea românească (scrisă cu grafie arhaică maghiară): Semarton [Sămărtin], în 
conscripţia episcopului Petru Pavel Aron. 
1760-1762 – În conscripţia lui Buccow, satul figurează cu apelativul de Câmpie: Mező Sz(en)t Márton. 
1771 – Jude al satului este: Oltyán Vaszilie 
1772 – Jude al satului este: Angyel Szimion 
1773 – Jude al satului este: Kriszte Mihaila 
1774 – Jude al satului este: Danila Szand 
1781 – Jude al satului este: Oltyán Vaszily (Vasile Oltean);  juraţi sunt: Mantora Gavrilé (Gavril 
Mantola), Sztrétye Lup (Lup Strete), Pic Mihaila (Mihăilă Pic),  Tàná Vaszily (Vasile Toma), Opre 
Kozma (Cozma Opre), Pic Todor (Todor Pic). 
1850 – Figurează în Statistica Transilvaniei cu denumirea românească (scrisă cu grafie arhaică 
maghiară): Szin Martin [Sânmărtin]. 
1850 - Recensământul austriac înregistrează în satul Sînmărtinu de Câmpie  886 de locuitori, din care: 767 
români, 79 maghiari, 3 saşi, 37 ţigani. Recensământul din 1850,. 
1854 – Figurează în Buletinul oficial austriac cu denumirea românească Sîn-Mărtin, în maghiară Mező-
Szent-Márton. 
1866 octombrie 18 – Împuternicirea (Plenipotintia) nr. XXXV, din Sînmăritnu de Câmpie, dată de românii 
transilvăneni lui George Bariţiu şi lui dr. Ioan Raţiu să înainteze împăratului Austriei petiţia privind  
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suferinţele şi doleanţele românilor, deoarece – spun ei – în Dieta ţării şi în adunările comitatense nu le 
sunt luate în seamă, este semnată şi de: Gregoriu Elechesiu m.p. prota, Simeone Bota m.p. docinte, Ilia 
Popa m.p. adm. monastirii. S. Martinului – de – Campia şi capelanu, din Sânmărtinu de Câmpie. 
1895 – La recensământul agricol din 1895, în Sînmărtinu de Câmpie sunt  1992 pomi fructiferi, din care: 
439 meri, 90 peri, 9 cireşi, 452 vişini, 27 piersici,  0 caişi, 861 pruni, 12 nuci, 0 migdali, 0 castani, 102 duzi. 
R 1895,. 
1900 – La recensământul ungar din 1900, în Sînmărtinu de Câmpie sunt în total 266 case, din care: din 
piatră sau cărămidă 1, piatră şi pământ 0, chirpici sau pământ 68, lemn sau altceva 197; acoperişul casei 
este din ţiglă la 0 case, şindrilă 37, trestie sau paie 229. R 1900,  
Personalităţi: Nelu Şopterean este născut pe 13.07.1955, Sânmartinu de Câmpie,sat ce aparţine de 
comuna Râciu, judeţul Mureş. 
Ulieş 
1321 - Prima atestare documentară: poss. Wlues [moşia Ulieş], Wleues, Ulves. 
1446 - Este menţionat cnezul din Ulieş: kenezius de Vlues. 
1733 - În Conscripţia episcopului Ioan Inochentie Micu Klein este menţionat ca  Loc[us] mix[tus] – localitate 
mixtă (etnic), figurează cu denumirea în limba română, cu grafie maghiară: Ullyies [Ulieş]; are 50 de familii 
greco-catolice şi un preot unit (greco-catolic): Popa Danila. Aparţine arhidiaconatului  Rîciului. C. Klein, p. 
141. 
1750 - În conscripţia episcopului de la Blaj, Petru Pavel Aron, localitatea figurează scrisă în limba română, 
cu grafie maghiară: Ulias [Ulieş]. 
1760-1762 – În conscripţia lui Buccow, satul apare cu apelativul Mare: Nagy-Olves [Ulieşu Mare]. 
1771 – Jude al satului era: Muntyán Marian 
1772 – Jude al satului era: Kivorán Gligor 
1773 – Jude al satului era: Linka Iuon 
1781 – Jude al satului este: Kis Mihály;   juraţi sunt: Múntyón Marián (Marian Muntean), Báts 
Todor (Todor Baci), Kertész Artyimie (Artimie Chertes), Lázár Mihály, Linka Dávid (David Linca), Kertész 
Thodor (Teodor Chertes). 
1784 – Jude al satului este Kis Mihály; juraţi sunt: Marian Muntean (Múntyán Marián), Todor Baciu (Báts 
Todor), Artimie Chertes (Kertész Artymia), Lázár Mihály, David Linca (Lynka Dávid), Todor Chertes (Kertész 
Thodor). 
1849, ianuarie [1] - Ulieş (N. Oelves) (MS): „20 bărbaţi ucişi la mandatul lui Putnaki şi Mohai”. Alexi, 144; 
Neamţu, 291. 
1849, aprilie – Ulieş (MS): omorâţi „La padurea Ormenisului”, românii (în paranteză vârsta lor): Ioan 
Kertész (30), Dandu Macarie (30), Ioan Coltieriu (24), Toader Coltieriu (30), Craciunu Lincha (51), Nucu 
Neamtiu (55), Ioan Neamtiu (30), Chifor Chioreanu (35), Andreu Costcea (30), Petru Bicha (28), Toader 
Kertész (40), Petru Bicha a Guzducii (28), Vasiliu Coltieriu (30), Vasiliu Valea (40), Costantin Ciagsorean 
(30); ungurii (în paranteză vârsta lor): Miklos Janos (54), Feredi Andras ungur (28); saşii (în paranteză vârsta 
lor): Martzi Sipos sasu (35), Graizer Janos sas (40); ţiganul (în paranteză vârsta sa): Craciun Ciganu (60). 
1850 - Recensământul austriac înregistrează în satul Ulieş 1080 de locuitori, din care: 685 români, 293 
maghiari, 4 saşi, 98 ţigani. Recensământul din 1850,  
1854 - În buletinul oficial austriac, denumirea românească a satului este:  Ulieşu, în maghiară Olves (Nagy 
Olyves). 
1866 octombrie 18 – Împuternicirea (Plenipotintia) nr. XXXV, din Sînmărtinu de Câmpie, dată de românii 
transilvăneni lui George Bariţiu şi lui dr. Ioan Raţiu să înainteze împăratului Austriei petiţia privind 
suferinţele şi doleanţele românilor, deoarece – spun ei – în Dieta ţării şi în adunările comitatense nu le 
sunt luate în seamă, este semnată şi de: Gregoriu Elechesiu m.p. prota, Simeone Porea m.p. parcu gr. c. alu 
Ulisiului. 
1895 - La recensământul agricol din 1895 sunt în Ulieş 5252 pomi furctiferi, din care: 819 meri, 355 peri, 
206 cireşi, 212 vişini, 89 piersici, 7 caişi, 3390 pruni, 102 nuci, 1 migdal, 0 castani, 71 duzi. R. 1895, p. 445.  
1900 – La recensământul ungar din 1900, în Ulieş sunt în total 230 case, din care: 5 din piatră sau cărămidă, 
0 din piatră şi pământ, 76 din chirpici sau pământ, 149 din lemn sau altceva. Casele sunt acoperite: 0 cu 
ţiglă, 58 cu şindrilă, 172 cu trestie sau paie. R 1900. 

https://www.comunariciu.ro/prezentare-generala/#_ftn1
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Anexa nr. 5  
Componenţa şi structura populaţiei U.A.T. Râciu, Judeţul Mureș  

 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Râciu se ridică la 3.663 de locuitori, în 
scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3752 de locuitori. Majoritatea 
locuitorilor sunt români (89,51%), rromi (7,78%), maghiari (2,64 %), alte etnii (0,054 %).   Din punct de 
vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (88,13 %), greco-catolici (5,51 %), romano-
catolici (0,43 %), alte religii –reformați, baptiști, penticostali, adventiști, martorii lui Iehova, unitarieni, 
mozaică  (5,83 %). Pentru 0,10 % din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. Cei mai mulți 
locuitori  sunt prinși în vârtejul ocupaţiilor tradiţionale: agricultură, creşterea animalelor, pomicultură, 
legumicultură etc. Printre alte activităţi ce preocupă acum localnicii se numară şi comerţul. O parte din 
categoria activă a populaţiei este plecată la munca în străinatate în ţări precum Franţa, Germania, Italia 
etc. 
În ceea ce priveşte structura etnică a populaţiei comunei, aceasta rămâne constantă predominat română  
apoi de  etnie rromă şi maghiară   va înregistra  aşa cum rezultă  din  recensământul  din anul 2002  faţă de 
recensământul  din 1982  când  mare parte  din  cetăţenii   comunei au plecat spre centrele industriale 
Târgu Mureş, Sibiu şi Mediaş  pentru a avea un loc de muncă deoarece veniturile din agricultură au început 
să scadă  şi nu mai aveau posibilităţi  pentru întreţinerea familiilor care erau numeroase,  iar  începând  din  
1995 populaţia  de etnie rromă  a început  migrarea înapoi în comună deoarece  în centrele miniere unde  
au lucrat s-au desfiinţat  foarte multe locuri de muncă. Redăm  mai jos    tabelul cu acestă  situaţie. 
 

LOCALITATEA TOTAL     din care           

    români % maghiari % rromi % alti % 

Râciu 1487 1380 92,80 19 1,27 87 5,85 1 0,067 

Sânmartinu de 
Câmpie 

500 457 91,40 0 0 42 8,40 1 0,2 

Ulies 519 370 71,29 52 10,01 97 18,68 0 0 

Coasta Mare 168 168 100,0 0 0 0 0 0 0 

Pârâu Crucii 145 128 88,27 17 11,72 0 0 0 0 

Valea Uliesului 37 37 100,00 0 0 0 0 0 0 

Valea 
Sânmartinului 

152 147 96,71 0 0 5 3,28 0 0 

Valea Seaca 18 18 100,00 0 0 0 0 0 0 

Hagău 32 32 100,00 0 0 0 0 0 0 

Obârșie  2 2 100,00 0 0 0 0 0 0 

Cotorinau 12 12 100,00 0 0 0 0 0 0 

Cureţe 13 13 100,00 0 0 0 0 0 0 

Nima Râciului 191 187 97,90 4 2,09 0 0 0 0 

Căciulata 185 126 68,10 5 2,70 54 29,18 0 0 

Leniş 202 202 100,00 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3663 3279 89,51 97 2,64 285 7,78 2 0,267 

 
 

Nu este cazul la nivelul comunei de aplicarea  a dispoziţiilor privitoarea la dreptul cetăţenilor aparţinănd 
unei minorităţii naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică  (OUG 57/2019) .   
Din perspectiva evoluţiei demografice populaţia comunei  Râciu se află în declin demografic. Analizată pe 
o perioadă mai lungă de timp,evoluţia numărului de locuitori pe satele componente şi pe total comună se 
prezintă astfel: 
 
 
 
 
 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
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LOCALITATEA                        A     N     I     I   

1966 1976 1982 1992 2002 2011 

RÂCIU 1780 1736 1720 1507 1470 1487 

SÂNMARTINU DE 
CÂMPIE  

786 623 542 463 482 500 

ULIEŞ 1034 810 726 552 542 519 

COASTA   MARE  247 199 165 140 162 168 

PÂRÂU CRUCII 270 199 155 142 151 145 

VALEA 
SÂNMARTINULUI 

558 350 295 206 171 152 

HAGĂU 214 128 92 59 52 32 

CĂCIULATA  274 233 203 189 173 185 

LENIŞ 337 247 185 216 185 202 

COTORINAU 89 31 22 25 19 12 

OBÂRŞIE 18 8 7 5 3 2 

NIMA RÂCIULUI 703 525 412 266 213 187 

VALEA SEACĂ 73 54 41 24 21 18 

CUREŢE 31 21 18 16 12 13 

VALEA ULIEŞULUI 81 87 113 38 44 37 

TOTAL 6495 5251 4696 3848 3700 3663 

 

După cum se poate observa în tabelul de mai sus începând cu anul 1966  numărul populaţiei în comună a 
scăzut în permanenţă, cu mici excepții, iar începând cu perioada anilor 1976 – 1992 şi până în prezent se 
înregistrează  un spor demografic anual negativ.  
 

Populația comunei Râciu la data de  1 iulie  2018, pe grupe de vârstă și sexe. 

COMUNA RÂCIU 

 
Grupe de vârstă 

 
Total 

Sexe 

Masculin Feminin 

Total 3588 1852 1736 
0-4 ani 194 101 93 
5-9 ani 206 110 96 

10-14 ani 204 102 102 
15-19 ani 280 146 134 
20-24 ani 211 116 95 
25-29 ani 211 124 87 
30-34 ani 213 130 83 
35-39 ani 234 133 101 
40-44 ani 283 143 140 
45-49 ani 270 157 113 
50-54 ani 208 123 85 
55-59 ani 157 104 53 
60-64 ani 169 83 86 
65-69 ani 173 69 104 
70-74 ani 189 78 111 
75-79 ani 166 61 105 
80-84 ani 128 38 90 

85 ani și peste 92 34 58 
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Începând cu anul 2005-2007 s-a observat o creştere lentă a populaţiei satelor care compun comuna, dar 
acestă creştere s-a resimțit mai ales în satele Râciu, Sânmartinu de Câmpie, Coasta Mare, Pârâu Crucii, 
Leniş care sunt  amplasate la drumuri judeţene şi drum naţional şi dispun de toate  utilităţile.  
În perspectivă, cresterea numărului pupulaţiei poate fi mărită prin activitatea de dezvoltare a satelor 
comunei şi a comunei în ansamblul ei, prin politici economice şi sociale de atragere a unor oameni sau a 
unor tipuri de activităţi în zonă.  
Comuna ar putea fi atractivă pentru oameni, dacă  Consiliul local și Primăria le-ar oferi condiţii generale 
de viată  şi mai ales de locuit  şi  dotările edilitare ce corespund aspiraţiilor, nevoilor lor.        
Populaţia tînără   care este stabilită la ţară la acestă oră tinde tot mai mult după aderarea la Uniunea 
Europeană să  migreze  în tări de UE unde se câştigă mai bine. 
Noile măsuri luate de guvernanţi privind măsurile de protecţie socială (alocaţii naştere, alocaţii copii, etc. 
ar motiva într-un fel creşterea   natalităţii, dar acest lucru se simte mai  ales la populaţia de etnie rromă 
care  neavând posibilităţi  pentru a migra în alte state au o sursă sigură de venit. 
În viitorul apropiat forţa de muncă din comuna Râciu va avea un  deficit de forţe tinere, grupa de vârstă 
16-25 ani se va reduce în mod evident. Satele comunei Râciu sunt în plin proces de îmbătrânire, lucru ce 
se va accentua continu. 
Grupa de vârstă de peste 65 de ani care va creşte continuu va avea nevoi ridicate în ceea ce priveşte 
serviciile de sănătate şi cele sociale. Este vorba de amenajări de îngrijire pe de o parte, dar şi de asigurarea 
cu infrastructură specifică pentru persoanele care nu se mai află în procesul muncii însă au cerinţe 
privitoare la educaţie, cultură şi amenajări de petrecere a timpului liber. Comuna Râciu, ar putea ca din 
clădirele dezafectate ale fostelor unităţi de stat desfiinţate să acceseze fonduri pentru înfiinţarea unor 
cămine de asistenţa pentru persoanele vârstnice. 
Reducerea efectivului populaţiei tinere, care reprezintă un potenţial pentru dezvoltarea comunei Râciu, 
poate deveni un factor perturbator de limitare al dezvoltării. 
Pe lângă aceste schimbări, este de aşteptat ca declinul demografic pe care îl prognozăm să producă  şi alte 
consecinţe ca de exemplu: dificultăţi în aprovizionarea cu servicii în spaţiu rural, dispariţia unor aşezări 
izolate ca de exemplu satele Obîrşie şi Cureţe 
Scăderea numărului de persoane active faţă de cele inactive se justifică prin îmbătrânirea populaţiei din 
agricultură, precum şi prin desfiinţarea  după anul 1989 a unor întreprinderi de pe raza comunei Râciu. 
Şi la nivelul comunei Râciu s-au înregistrat şomeri în urma desfiinţării după anul 1990 a IAS-ului, şi a unor 
fabrici din oraş unde locuitorii erau navetiştii. 
Ca o tendinţă majoră se evidenţiază scăderea continuă a populaţiei active. De asemenea instabilitatea din 
economie face ca persoanele tinere absolvente de gimnaziu din localitatea să fie derutate în ceea ce 
priveşte viitorul şi pregătirea în continuare. Lipsa câştigului  sigur din agricultură, şi faptul că părinţii lor nu 
mai lucrează la scara mare în cultura vegetală şi creşterea animalelor, nu reprezintă un exemplu bun şi un 
îndemn la stabilirea în agricultură. 
În ceea ce privește numărul șomerilor situația este reliefată în tabelele de mai jos, situație la nivelul anului 
2018. 

Nr. 
crt. 

Domeniu Număr 

1 Număr total de șomeri la sfârșitul anului 2018 17 

2 Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul anului 2018-sex masculin 10 

3 Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul anului 2018-sex feminin 7 
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Situația șomerilor pe luni și sexe în anul 2018 la nivelul comunei Râciu 

Luna I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Nr. șomeri 37 32 21 13 14 14 10 10 14 14 14 17 

Bărbați 28 25 15 7 9 9 7 7 9 8 8 10 

Femei 9 7 6 4 5 5 4 3 5 6 6 7 

 
Situația șomerilor pe grupe de vârstă 

 

Vârsta Situația la 31.12.2018 

Sub 25 ani 3 

25-29 ani 1 
30-39 ani 2 
40-49 ani 7 
50-55 ani 1 

Peste 55 ani 3 

Total 17 
 
A.J.O.F.M. Mureș a implementat în anul 2018 măsuri pentru reducerea șomajului, prin organizare de cursuri de 
formare profesională la care au participat un număr de 10 șomeri de pe raza comunei Râciu. 
Din datele furnizate de Casa Județeană de Pensii Mureș situația privind pensionarii din comuna Râciu se prezintă 

astfel: 

Nr. 
crt. 

Tipuri de pensii Nr. pensii 

1 Limită de vârstă 396 

2 Invaliditate 45 

3 Urmași 60 

4 Pensie anticipată 2 

5 Pensie anticipată parțial 6 

 Total 509 

 

În ceea ce privește cuantumul pensiei medii, în comuna Râciu la data de 31.12.2018 era de 750 lei. 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (88,13 %), greco-catolici (5,51 %), 
romano-catolici (0,43 %), alte religii –reformați, baptiști, penticostali, adventiști, martorii lui Iehova, 
unitarieni, mozaică  (5,83 %). Pentru 0,10 % din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
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LOCALITATEA Ortodoxi 
Romano- 
catolici 

Greco- 
catolici Reformați Baptisti Penticostali Adventisti 

Martori lui 
Iehova 

Fara 
religie Nedeclarata Unitariană Mozaică Total 

Râciu 1277 7 114 13 5 63 2 4 1 1   1487 
Coasta 
Mare 156  3  3   6     168 

Pârâu Crucii 122  1 18   1 3     145 

Ulies 399 6 46 49 8 2  9     519 

V. S-tinului 140  7     3 1 1   152 

Nima Râciului 160  26    1    4  191 

S-tin 483 3 3 1  3 1 1    5 500 

Lenis 200  2          202 

Caciulata 180   5         185 

Hagau 32            32 

Obirsie 2            2 

Curete 8     5       13 

V.Uliesului 37            37 

V.seaca 18            18 

Cotorinau 9     3       12 

             0 

Total 3223 16 202 86 16 76 5 26 2 2 4 5 3663 
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Anexa nr.6 

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali, precum şi 
apartenenţa politică a acestora, incepând cu anul 1992 

 

PRIMAR 

a) mandatul 1992-1996 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1 JUDE VASILE PUNR 1992-1996 

 

b) mandatul 1996-2000 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1 VASU IOAN PSD 1996-2000 

 

c) mandatul 2000-2004 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1 VASU IOAN PSD 2000-2004 

 

d) mandatul 2004-2008 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1 VASU IOAN PDL 2004-2008 

 

e) mandatul 2008-2012 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1 VASU IOAN PDL 2008-2012 

 

f) mandatul 2012-2016 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1 VASU IOAN PNL 2012-2016 
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g) mandatul 2016-2020 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1 VASU IOAN PNL 2016-2020 

 

h) mandatul 2020-2024 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1 BELEAN ALIN-CIPRIAN PNL 2020-2024 

 
 

 
Anexa nr.6 b 

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali, precum şi 
apartenenţa politică a acestora, incepând cu anul 1992 

 

Consilieri locali 

a) mandatul 1992-1996 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1   1992-1996 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    
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Consilieri locali 

b) mandatul 1996-2000 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1   1992-1996 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 

Consilieri locali 

c) mandatul 2000-2004 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    
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Consilieri locali 

d) mandatul 2004-2008 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1 BUCUR IOAN PSD 2004-2008 

2 CHERTES IOAN PSD 2004-2008 

3 COZOS PETRU P.D. 2004-2008 

4 DUNCA  IOAN PSD 2004-2008 

5 MANOILĂ  IOAN PNL 2004-2008 

6 MORARIU LEONTINA PRM 2004-2008 

7 RÎCEAN VASILE-DORIN PSD 2004-2008 

8 SĂLĂGEAN IUONEL PSD 2004-2008 

9 SOPTEREAN IOAN PRM 2004-2008 

10 ULEŞAN ALEXANDRU PSD 2004-2008 

11 ULIEŞAN IOAN PSD 2004-2008 

12 VELCHEREAN RODICA PSD 2004-2008 

13 VINCOVICI IULIUS-AURELIAN PSD 2004-2008 

Consilieri locali 

e) mandatul 2008-2012 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1 BUCUR  IACOB PDL 2008-2012 

2 CHERTES  IOAN PDL 2008-2012 

3 COZOŞ  PETRU PDL 2008-2012 

4 COZOS PETRU PDL 2008-2012 

5 VASU RAUL FLORIN PDL 2008-2012 

6 GOREA  IOAN PSD 2008-2012 

7 MANOILĂ  IOAN  PDL 2008-2012 

8 MORARIU LEONTINA PRM 2008-2012 

9 SĂLĂGEAN IUONEL PDL 2008-2012 

10 ULIEŞAN  IOAN PDL 2008-2012 

11 VELCHEREAN  RODICA PDL 2008-2012 

12 VELCHEREAN CLAUDIU PNL 2008-2012 

13 VINCOVICI  IULIUS-AURELIAN PDL 2008-2012 
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Consilieri locali 

f) mandatul 2012-2016 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1 BUCUR IACOB  ALIANŢA PENTRU MUREŞ/PDL 2012-2016 

2 CHERTES IOAN ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL 2012-2016 

3 CIOLOBOC IOAN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ/PNL 2012-2016 

4 COZOS PETRU ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL 2012-2016 

5 COZOS  PETRU UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ/PNL 2012-2016 

6 GOREA  IOAN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ/PSD 2012-2016 

7 MANOILĂ  IOAN ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL 2012-2016 

8 RUŢA MIRCEA PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU 2012-2016 

9 SĂCĂREA PETRU PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU 2012-2016 

10 SĂLĂGEAN IUONEL ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL 2012-2016 

11 ULIEŞAN IOAN ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL 2012-2016 

12 VASU RAUL FLORIN ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL 2012-2016 

13 VINCOVICI IULIUS-AURELIAN ALIANŢA PENTRU MUREŞ/ PDL 2012-2016 

 

Consilieri locali 

g) mandatul 2016-2020 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1 BELEAN ALIN-CIPRIAN PNL 2016-2020 

2 BUNGĂRDEAN OCTAVIAN PNL 2016-2020 

3 CHERTES IOAN PNL 2016-2020 

4 COZOŞ IOAN-ANDREI PSD 2016-2020 

5 COZOŞ P PETRU PNL 2016-2020 

6 EŞANU NECULAI PSD 2016-2020 

7 FLOREA DOREL PRU 2016-2020 

8 BORDEIANU MARIANA-MINERVA PSD 2016-2020 

9 CONȚIU GHEORGHE PSD 2016-2020 

10 SĂLĂGEAN IUONEL PNL 2016-2020 

11 ULIEŞAN SEBASTIAN PNL 2016-2020 

12 VASU RAUL-FLORIN PNL 2016-2020 

13 VINCOVICI IULIUS-AURELIAN PNL 2016-2020 
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Consilieri locali 

h) mandatul 2020-2024 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Apartenenţa politică Perioada 

1 BACIU GHEORGHE PNL 2020-2024 

2 BAD MARIUS-FLORIN PMP 2020-2024 

3 BORDA GHEORGHE PMP 2020-2024 

4 CHERTES IOAN PMP 2020-2024 

5 COZOȘ IOAN-ANDREI PSD 2020-2024 

6 COZOȘ PETRU PNL 2020-2024 

7 CURTICĂPEAN RĂZVAN-CONDRATE PNL 2020-2024 

8 FLOREA CRINIȘOR-FLORIN AUR 2020-2024 

9 SUCIU MIRCEA PNL 2020-2024 

10 SALA PAVEL-MARIAN POL 2020-2024 

11 VINCOVICI IULIUS-AURELIAN PNL 2020-2024 

12 VASU RAUL-FLORIN PNL 2020-2024 

13 ZĂHAN VIOREL-FLORIN PNL 2020-2024 
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Anexa nr. 7 
Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul 

de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum şi procedura aplicabilă pentru 
acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a Comunei Râciu, Judeţul Mureș  

(1)Prin grija primarului se pot organiza festivităţi în cadrul cărora persoanele născute în comună vor primi, 
la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul şi certificatul de fiu/fiică al/a comunei. 
(2)Titlul de cetăţean de onoare al comunei se acordă după următoarele criterii: 
a) contribuţia majoră la realizarea unor obiective de maximă importanţă pentru viaţa comunităţii locale: 
construcţii sau modernizări ale unor obiective social-culturale, asigurări de fonduri şi investiţii privind 
infrastructura localităţii (alimentare cu apă, aducţiune gaze naturale, modernizări de drumuri etc.) 
b) îndeplinirea cu rezultate notabile a unor funcţii de demnitate publică (primar, consilier local) sau/şi a 
unor funcţii de conducere la nivelul instituţiilor fundamentale, toate de la nivelul comunei pe o durată mai 
mare de 10 (zece) ani. 
c) obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea culturală şi educativă, sportivă, ştiinţifică, tehnică etc, 
concretizată în activităţi, lucrări apreciate pe plan intern şi extern, în promovarea la etape superioare ale 
unor concursuri, în obţinerea unor premii etc 
d) săvârşirea unor fapte de excepţie care au ca efect preîntâmpinarea unor dezastre, salvarea de vieţi 
omeneşti, apărarea comunităţii sau a unor membri ai acesteia în faţa unor pericole, apărarea proprietăţii 
publice şi private a comunei. 
e) activitate îndelungată, consecventă şi perseverentă pentru soluţionarea unor probleme majore ale 
comunei, pentru punerea în valoare a resurselor umane şi materiale locale, pentru armonizarea relaţiilor 
interumane şi pentru creşterea prestigiului comunei Râciu. 
f) Drepturile persoanelor care deţin titlul de cetăţean de onoare al comunei Râciu se stabilesc prin 
hotărâre a consiliului local. 
Titlul de cetăţean de onoare al comunei Râciu se poate pierde sau retrage în urma condamnării printr-o 
sentinţă definitivă a instanţelor judecătoreşti pentru săvârşirea unor fapte penale sau la solicitarea 
persoanei în cauză. 
(3)Pentru merite deosebite pe plan politic, economic social sau pentru alte persoane importante  Consiliul 
Local poate hotărâ  acordarea diplomei de cetăţean de onoare a comunei. Diploma poate fi însoţită de 
acordarea unei sume de bani sau se pot stabili alte facilităţi de care se poate bucura persoana  respectivă  
după următoarele criterii; 
(1) Se aprobă criteriile potrivit cărora se poate acorda, titlul de « CETĂŢEAN DE ONOARE » al comunei 
RÂCIU, unor persoane, cetăţeni români sau străini, care se evidenţiază printr-o contribuţie remarcabilă pe 
plan politic, economic, social şi cultural, cu impact pozitiv pentru comună, după cum urmează: 
- contribuie nemijlocit la dezvoltarea economico-socială a comunei ; 
- prin investiţii proprii sau prin asociere cu parteneri români sau străini ; 
- facilitează prin mijloacele prevăzute de lege atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă ; 
- manifestă prin comportare şi atitudine ataşament faţă de comuna Rîciu si locuitorii acesteia ; 
- contribuie prin reputaţia prin care se bucură la facilitarea legaturilor de colaborare, cooperare şi 
înfrăţire cu localităţi din străinătate, în principal cu organizaţiile cetăţenilor români plecaţi din comuna  
Râciu  şi stabiliţi în străinătate ; 
- contribuie prin activităţi politice, sociale şi culturale la cunoaşterea comunei  Râciu   în ţară şi străinătate 
şi promovează iniţiative proprii în scopul rezolvării unor probleme de interes general ale comunei de care 
să beneficieze toţi locuitorii acesteia ; 
(2) Titlul de « Cetăţean de Onoare » al comunei   RÂCIU  se mai poate acorda şi : 
- persoanei care s-a născut în comuna  RÂCIU  şi datorită meritelor deosebite i s-a decernat şi înmânat 
prin decret prezidenţial o medalie din cele enumerate la articolul *** 
- cadrelor didactice, cadrelor sanitare, funcţionarilor publici si alte categorii de personal, care  au o 
vechime neîntrerupta în comuna   RÂCIU  de peste 25 de ani şi au obţinut în ultimii 5 ani de activitate, în 
urma evaluării performanţelor personale, calificative de bine si foarte bine. 
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- aleşii locali care au obţinut cel puţin trei mandate consecutive şi s-au evidenţiat prin promovare de 
programe pentru dezvoltarea economică şi socială a comunei 
(3) Drepturile posesorului titlului de « CETĂŢEAN DE ONOARE » al comunei  RÂCIU   sunt următoarele : 
- este invitat la manifestările culturale organizate cu diferite prilejuri în cadrul comunei  Râciu; 
- este consultat de către autorităţiile publice locale în probleme de interes local atunci când situaţia o 
impune ; 
- este scutit de impozite şi taxe locale până la suma de 5.000 lei. Această scutire în cuantum de 5.000  lei  
se aplică inclusiv celor cărora le-a fost acordată această distincție. 
- poate reprezenta comuna la diferite reuniuni interne şi internaţionale care au legătură cu pregătirea 
profesională şi experienţa acestuia ;  
- (4) Retragerea titlului de « CETĂŢEAN DE ONOARE » al comunei  RÂCIU   are loc în următoarele condiţii : 
- persoana săvârşeşte fapte deosebit de grave prin vătămarea intereselor comunei, inclusiv ale Statului 
Român sau prin activităţiile desfaşurate lezează prestigiul comunei inclusiv al României 
- a obţinut titlul prin mijloace frauduloase 
- a fost condamnat definitiv pentru infractiuni săvârşite atât în ţară cît şi străinătate 
- manifestă o atitudine neloială faţă de interesele generale ale comunei, ale cetăţenilor acesteia prin trafic 
de influenţă sau alte mijloace dolosive, prin desfăşurarea unor activităţi ostile şi defăimătoare la adresa 
comunei prin mijloace politice, culturale, sociale, economice, mass-media sau de orice natura. 
- (5) Titlul de « CETĂŢEAN DE ONOARE » mai poate fi retras şi în următoarele cazuri : 
- prin renunţarea pură şi simplă a titularului  
- în urma constatării abuzului de drept din partea titularului, folosind metode persuative în scopul lărgirii 
sferei drepturilor de care beneficiază conform prevederilor art. 53 alin. 3 din prezentul statut. 
- (6) Conform principiului simetriei actelor juridice retragerea titlui de cetăţean de onoare se face prin 
hotărârea consiliului local, cu cvorumul prevăzut în regulamentul de funcţionare şi organizare, avand la 
bază un act constatator al unei comisii de anchetă constituită în acest scop din rândul consilierilor. 
(4)Titlul de « CETĂŢEAN DE ONOARE » al comunei   RÂCIU  se poate acorda şi post-mortem cu respectarea 
criteriilor de acordare stabilite la art.53 alin. 1 şi 2 din prezentul statut, iar în acest caz de drepturile 
prevăzute la art.53 alin. 3 vor beneficia soţia/soţul supravieţuitor sau descendenţi gradul I, după caz. 
S-au  acordat  DIPLOMĂ DE CETĂŢEAN DE ONOARE următorilor cetăţeni:  

 VASU  IOAN –PRIMARUL   ÎN FUNCŢIE    A   COMUNEI RÂCIU; 

 VULC  NICOLAE-SENATOR; 

 STEFAN GRIGORE-PRIMAR, PARTICIPANT LA MAREA UNIRE DE LA 1 DECEMBRIE 1918; 

 NICOARĂ SIMION-PREOT, PROTOPOP, PARTICIPANT LA MAREA UNIRE DE LA 1 DECEMBRIE 1918; 

 BORDA DUMITRU-SECRETAR COMUNĂ; 

 CONŢIU VASILE-PROFESOR DE MUZICĂ, RAPSOD POPULAR ŞI SCRIITOR; 

 MAN VASILE  -PROFESOR: 

 VASU  VASILE –PREŞEDINTE   C.A.P. 

 OPREA VASILE-PROFESOR  

 LIBEG  TEODOR -CĂLUGĂR 

 ISTRATE ŞTEFAN-ÎNVĂŢĂTOR 

 SZICSZAI JOSIF -PROFESOR 

 BADEA IOAN-INVĂŢĂTOR 

 BADEA OCTAVIA -PROFESOARĂ 

 MIRON PETRU–PREOT  

 SALA MIHAI-INVESTITOR 

 DOGAR DORINA-MOAȘĂ PENSIONARĂ 
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Anexa nr. 8 a 
Rețeaua rutieră 

 
Accesul direct în Comuna Râciu se poate face prin intermediul transportului rutier. 
Din acest motiv, în contextul unei dezvoltări durabile a comunei, trebuie acordată o importanţă deosebită 
infrastructurii rutiere. 
Reşedinţa de comună, Satul Râciu, este situat la o distanţă de 24 kilometri de Municipiul Tg. Mureș. 
Accesul spre acesta se face pe DN 15 E. 
Accesul din reşedinţa de comună, Satul Râciu şi distanţa de la acesta pană la restul satelor aparţinătoare  
sunt următoarele: 
Satele comunei sunt situate faţă  de satul de reşedinţă astfel :   
Satul CĂCIULATA   este situat la  3 km,  legătura fiind asigurată prin  D.C. 142/A. 
Satul COASTA  MARE   situat la o distanţă de  3,5 km, legătura fiind asigurată prin DN 15E şi D.C. 141  
COASTA MARE –PUSTA ; 
Satul  COTORINAU este situat  la 5 km, legătura fiind  asigurată prin D.C.142/E prin Sânmartinu de Câmpie; 
Satul CUREŢE  este situat la 7 km, legătura fiind asigurată  prin  D.J. Nr.173 ; 
Satul HAGĂU este situat la 5 km, lăgătura fiind asigurată prin D.J. 173 iar apoi prin D.C. 142/A  prin 
CĂCIULATA; 
Satul LENIŞ   este situat la 3 km,  legătura fiind asigurată prin D. J.173; şi D.C. 142/E ; 
Satul NIMA  RÂCIULUI este situat la  3,5 km, legătura fiind asigurată prin D.C.142/D; 
Satul OBÂRŞIE este situat la  8 km  legătura fiind asigurată prin  D.J. 173   şi prin D.C.  142/B prin Satul Valea 
Ulieşului; 
Satul PÂRÂU CRUCII este situat la  8 km, legătura fiind asigurată prin D.N 15E  şi D.C 142 / C -Ulieş; 
Satul SÂNMARTINU DE CÂMPIE   este situat   la 3 km,  legătura fiind asigurată prin D.J. 173; 
Satul ULIEŞ   este situat  la 8 km, legătura fiind asigurată prin D.N.15 E  şi D.C. 142; 
Satul VALEA SEACĂ   este  situat la  7 km, legătura fiind asigurată prin D.J .173 şi DC.142/G  prin Sânmartinu 
de Câmpie; 
Satul  VALEA SÂNMARTINULUI   este situat  la  9  km, legătura fiind asigurată prin  D.J. nr.173  prin 
D.C.142/B, Sânmartinu  de   Câmpie –Valea Ulieşului; 
Satul  VALEA ULIEŞULUI   este situat  la  7 km,  legătura fiind asigurată  prin D.J. 173 şi DC 142/B Sânmartinu 
de Câmpie- Valea Ulieşului. 
 
 

Anexa nr. 8b 
 

Pe pe raza teritorială a U.A.T.Râciu, Judeţul Mureș există calea ferată linie îngustă, dar nu este funcțională. 
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Anexa nr.9 

Principaiele instituţii care işi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a Unităţii Administrativ-

Teritoriale 

 
Nr. 
crt. 

Jud. Urban 
/Rural 

Denumirea unităţii de 
învăţământ cu 

personalitate juridică 
Adresa, nr. 

telefon/fax/e-
mail/niveluri de 

învăţământ 

Denumirea unităţii de învăţământ 
fără personalitate juridică 
Adresa, nr. telefon/fax/e-

mail/niveluri de învăţământ 

 
 

1 
 

 
 

MS 

 
 

Rural 

 
 
ȘCOALA PROFESIONALĂ 

„GHEORGHE ȘINCAI“  
RÂCIU 

STR. GHEORGHE ŞINCAI, 
NR.100,  

TEL: 426026/PRI/GIM/ 
PROF-mecanică 

                 -agricultură 
 

ȘCOALA PRIMARĂ,  
COASTA MARE, STR. PRINCIPALĂ 

NR.39/PRE/PRI 

 
 
 

2 

 
 
 

MS 

 
 
 

Rural 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
NORMAL, 

 RÂCIU, STR. GHEORGHE ŞINCAI, 
NR.100, TEL: 426026/PRE 

3 
 
 

MS 
 
 

Rural 
 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE 
OPREA” SÂNMARTINUL DE 

CÂMPIE, NR. 6,PRE/ PRI/GIM 

4 MS Rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ, ULIEŞ, 
STR.PRINCIPALĂ 

NR.124/PRE/PRI/GIM 

 
 
Manifestări în domeniul culturii 
  

Nr. 
crt. 

Denumire Tipul manifestării Perioada 

1 ZILELE ŞCOLII GIMNAZIUL DE STAT "GHEORGHE ŞINCAI"  Educativă 28 februarie 
 

2 Revoluţia de la 1848-1849.  Educativă 28 februarie 

3 Intâlnirea tinerilor ortodocși Religioasă 11 aprilie 

4 Ziua Europei Educativă 9 mai  

5 ZIUA EROILOR  Culturală 28 mai 

6 Ziua Copilului  Recreativ-educativă 1 iunie 

7 FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL DE FOLCLOR PENTRU 
TINERI INTERPREȚI “IN MEMORIAM VASILE CONTIU” 

Culturală 20 iulie 
 

 

8 PRAZNICUL „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” 
Mănăstirea Sânmartinul de Câmpie. 

Religioasă  
15 august 

9 Ziua Națională a României Culturală 1 decembrie 
 

10 Festivalul de tradiții și obiceiuri populare-Veniți prunci cu 
toții 

Culturală 14 decembrie 
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Instituții în domeniul sănătății 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Specializare Adresă 

1 Polimed Silvana SRL Medicină de familie Râciu, Gh. Șincai, nr. 50 

2 CMI Dr. Conț Mirela Medicină de familie Râciu, Gh. Șincai, nr. 50 

3 CMI Dr. Ștefan Maria Stomatologie Râciu, Gh. Șincai, nr. 50 

4 Clinica Medicală Cardiologie, Medicina Interna, Ecografie, 
Gastroenterologie, Ginecologie, etc. 

Râciu, Gh. Șincai, nr. 50 

 
 
Instituții în domeniul asistenței sociale 

Nr. 
crt. 

Denumire Tipul serviciilor sociale Adresă 

1 Primăria comunei Râciu Furnizor public fără cazare Râciu, Gh. Șincai, nr. 58 

2 DGASPC-Casa de tip 
familial 

Furnizor public cu cazare  

  
 
Instituții în domeniul tineretului și sportului 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Adresă 

1 Asociația Sportivă Câmpia Râciu Râciu 

 
 
 

Anexa nr. 10 
Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi 

terţiar, precum şi din agricultură 
 

Suprafata totală a  comunei  Râciu este de   7351,58 ha, după cum se poate observa în tabelul de mai jos. 
Din această suprafată   6260,50  ha este teren agricol, reprezentănd   84,7 % din suprafaţa totală a comunei. 
Suprafata din intravilanul localităţilor conform noilor PUG –uri întocmite si aprobate în anul 2004   prin 
Hotarârea nr. 12 s-a majorat de la  258,29  ha  la 864,33  ha. 
Extinderea intravilanului s-a făcut în scopul dezvoltării  localităţilor comunei, stabilirea  a noi terenuri 
pentru construcţia de locuinte , estindere şi  dezvoltarea infrastructurii  în  zonele respective.  
Cultivarea plantelor agricole şi creşterea animalelor reprezintă principalele activităţi ale multor locuitori  
din comuna Râciu, acestea desfăşurându-se preponderent la nivel de subzistenţă şi semi-subzistenţă, în 
gospodării individuale. Fermele de subzistenţă  produc produse  in principal pentru consumul propriu,  
comercializarea acestor produse pe piaţă fiind o adevărată provocare, intrucât, o mare parte dintre 
locuitorii comunei nu deţin alte surse de venituri, bunăstarea acestora depinde considerabil de nivelul de 
profitabilitate al acestor ferme de subzistență. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Specificare Suprafața totală (ha) 

1 Teren arabil 4652 

2 Pșuni 1009 

3 Fânețe 335 

4 Vii 8 

5 Livezi 15 

6 Păduri 496 

7 Curți construcții 208 

8 Alte terenuri 628,58 

9 Total general: 7351,58 

 
 
 

Suprafețele cultivate în anul 2020 pe raza comunei Râciu 

Nr. 
crt. 

Denumire Suprafața totală 
cultivată 

Persoane fizice 
(ha) 

Persoane 
 juridice (ha) 

Producţia 
medie/kg/ha  
 
 

1 Grâu 301 196 105 3697 

2 Porumb 1245 1225 20 4048 

3 Ovăz 134 134 0 1500 

4 Orzoaică 192 192 0 1500 

5 Floarea soarelui 623 593 30 2000 

6 Plante de nutreț 1563 1483 80 2252 

7 Alte culturi 0 0 0 0 

 
 
 

Specii de animale crescute pe raza comunei Râciu 

Nr. 
crt. 

Specia  Capete 

1 Bovine 1100 

2 Ovine 6500 

3 Caprine 75 

4 Suine 1000 

5 Cabaline 150 

6 Iepuri 800 

7 Păsări 12000 

8 Familii de albine 500 

 
Referitor la mecanizarea agriculturii locale, facem precizarea că fermierii comunei  Râciu deţin următoarele utilaje 
agricole: 
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Situația utilajelor agricole din comuna Râciu 

Nr. 
crt. 

Tipul utilajului Nr. utilaje 

1 Tractoare total din care: 70 

2 Tractoare 30-45CP 6 

3 Tractoare 50-65CP 50 

4 Tractoare 80-140CP 10 

5 Tractoare grele 4 

6 Motocultoare 0 

7 Combine păioase 8 

8 Combine porumb 0 

9 Pluguri 70 

10 Mașini amendamente 2 

11 Mașini gunoi de grajd 4 

12 Grape cu discuri 50 

13 Combinatoare 10 

14 Semănători păioase 20 

15 Semănătoare prășitoare 20 

16 Mașini plantat cartofi 0 

17 Cultivatoare 4 

18 Mașini de erbicidat 32 

19 Combine furaje 1 

20 Cositori 30 

21 Prese balotat, din care 15 

22 Baloți cilindrici 8 

23 Remorci tractor 20 

24 Încărcătoare hidraulice 2 

 
 

Zona de păşuni şi fâneţe poate fi de asemenea exploatată, fiind favorabilă dezvoltării sectorului zootehnic,  
respectiv creşterii  animalelor.  Principalele  specii   de   animale   crescute  de  locuitori   in gospodăriile 
individuale sunt: ovinele, bovinele, porcinele, caprinele şi cabalinele. Pe lângă acestea, se mai cresc păsări 
de curte şi albine. 
 
Mediul de afaceri 
În anul 2020, la nivelul Comunei Râciu activau 45 de agenţi economici 

Nr. 
crt. 

Denumirea societății 

1. FAN MELA SRL 

2. SNGN ROMGAZ 

3. CEC BANK SA 

4. CONSUMCOOP RICIU 

5. VIORELA CONSULT SRL 

6. SAVIADORA SRL 

7. DANIELA & IONELA SRL 

8. GIRBU ELEONORA I.I. 

9. RODY MARY IMPEX SRL 

10. MOLDOVAN E VALER I.I 

11. POLIMED SILVANA SRL 

12. LENIS FLOR INSTAL SRL 

13. FARMACIA OMNIA SRL 

14. PRO ELECTRO CASA SRL 
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15. REVICOND CANALTECH SRL 

16. GIRBU GRIGORE SRL 

17. VELCHEREAN CLAUDIU I.I 

18. RIFEROM PROD SRL 

19. ALOVRA PROD IMPEX SRL 

20. AGROTIP SRL 

21. VLADORU SRL 

22. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA 

23. CMI CONT MIRELA 

24. LAZAR I MARIA I.I. 

25. AMA-RAI FUNERAR SRL 

26. LORE IONE COMIMPEX SRL 

27. CMD STEFAN MARIA 

28. MDC MIXT SRL 

29. BANCA COOPERATISTA MURESUL TG. MURES 

30. BELEAN LAURA OLGUTA I.I. 

31. BUCUR C MARIA I.I. 

32. VILCAN SABINA SRL 

33. D.G.A.S.P.C. MURES 

34. GHITA COM SRL 

35. AGRO COM ALBERT SRL 

36. MOLDOVAN LUCA VIOREL SRL 

37. PROFI ROM FOOD SRL 

38. LACAN DANIELA PFA 

39. AGROARDEAL 

40. IRIMIA ANITA PFA 

41. RADU LUDOVIC PFA 

    42. DENTALMED DEA SRL 

43. DR. ERCEAN SRL 

44. SC VLANTO PAN COM SRL 

45. SC ZADAROV DAMISA PRO SRL 
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Anexa nr. 11 

Inventarul bunurilor aflate in patrimoniul U.A.T. Comuna Râciu  
 

 

I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al U.A.T. Comuna Râciu, Judeţul  Mureș, la data de 
31.12.2020,  potrivit  procesului  verbal   de  inventariere   nr.  3752/26.05.2021,   sunt  in  valoare  totală  
de 121.783.105,82 lei, din care: 
1.Terenuri și amenajări de terenuri: 63.070.275,79 lei, 2. Construcții: 50.587.230,39 lei; 3. Instalații tehnice, 
mijloace de transport: 3.208.476,50 lei,  4. Mobilier, aparatură birotică; 99.538,54 lei. 
 
 

Anexa nr.12 
 

Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi 
organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea in U.A.T. Comuna Râciu 

 
I.Organizatii neguvernamentale 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 

1 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Transilvană 

2 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania Gh. Șincai 

3 Asociația Sportivă Câmpia Transilvană 

4 Asociația Părinților din Scoala Profesională Gh. Șincai Râciu 

 
II. Principalele partide politice 

Nr. 
crt. 

Denumire 

1 PNL-Organizația locală 

2 PSD-Organizația locală 

3 PMP- Organizația locală 

4 AUR-Organizația locală 

5 POL- Organizația locală 

  
III.Principalele asociații profesionale 
  

Nr. 
crt. 

Denumire 

1 Cooperativa Agricolă Câmpia Râciu 

 
IV. Culte Religioase 
  

Nr. 
crt. 

Denumire 

1 Biserica Ortodoxă 

2 Biserica Greco-catolică 

3 Biserica Reformată 

4 Biserica Baptistă 

5 Biserica Adventistă 

6 BisericaPenticostală 

7 Biserica Martorii lui Iehova 
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V. Instituții de utilitate publică 

Nr. 
crt. 

Denumire 

1 Școala profesională Gh. Șincai Râciu 

2 Scoala gimnazială Ulieș 

3 Școala gimnazială Vasile Oprea Sânmartinu de Câmpie 

4 Școala primară Coasta Mare 

5 Grădinița cu program prelungit Râciu 

6 Grădinița Ulieș 

7 Grădinița Sânmartin 

8 Primăria comunei Râciu 

9 Dispensar veterinar 

10 Dispensar uman 

11 Secția 3 Poliție Rurală 

12 SMURD Râciu 

13 Grupa de Pompieri 

  
 

    Anexa  nr. 13 
Lista cu denumirea infrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor incheiate de U.A.T. Comuna Râciu 

Nr. 
crt. 

Denumire 

1 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Transilvană 

2 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania Gh. Șincai 

3 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect 

4 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AquaInvest 

5 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară GAL Zona de Câmpie 

6 Asociația Secretarilor de UAT din județul Mureș 

7 Asociația comunelor din România 

 
Anexa 14 

Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local 
 

Nr
. 

Crt 
Prioritate de investiție 

Termen 
Valoare 
estimată 

lei 

Sc
u

rt
 

M
ed

iu
 

Lu
n

g 

1 

Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din 
mediul rural - Transport, drumuri: modernizare/reabilitare drumuri 
comunale, judeţene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje, piste biciclete 
Modernizare, asfaltare drumuri comunale, comuna Râciu DC 143/A, DC  
142/A, DC  142/B, DC  142/C, DC  142/E, DC 142/F, DC 142/G -20,270 km 

X   18.500.000 

2 

Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din 
mediul rural - Transport, drumuri: modernizare/reabilitare drumuri 
comunale, judeţene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje, piste biciclete 
Modernizare DC  142 B Valea Ulieşului-Valea S-tinului 

X   65.000.000 

3 

Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din 
mediul rural - Apă - canalizare: conformarea cu ţintele obligatorii ale 
directivei apa-canal (91/271/CE) 
Finalizarea lucrărilor la sistemul de canalizare și epurare Râciu 

X   10.200.000 

4 
Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural sat Sânmartinu de Câmpie 

X   6.000.000 

5 
Înfiinţarea si amenajarea spatiilor de recreere pentru populaţia rurala 
(parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport etc.) – finanţare din 
PNDR 

 X  10.000.000 
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6 
Construire grădiniţă cu program normal în loc.Râciu 

X   10.000.000 

7 
Construirea Muzeului „Gheorghe Șincai“ 

X   2.000.000 

8 
Modernizarea drumurilor de exploatare agricole -32 km 

X   6.000.000 

9 Realizare PUG şi Cadastru X X  6.000.000 

10 Modernizare trotuare, rigole şi podeţe-Râciu X   5.000.000 

11 
Amplasare parc de activități productive și funcțiuni complementare 
compatibile 

X   23.000.000 

12 Amenajare parc fotovoltaic  X  23.000.000 

13 Sistem supraveghere video stradala X   100.000 

14 Amenajarea unui laborator analize medicale X   20.000 

15 Modernizarea Căminelor culturale din satul  Nima Râciului și Ulieș  X  6.000.000 

16 
Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ – finanțare AFM 

 X  2.500.000 

17 Construirea unei capele mortuare în satul Nima Râciului.  X  200.000 

18 
Prelungirea sistemului de alimentare cu apă a satelor Ulieș și Hagău  X  300.000 

19 
Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare în localitatea 

Nima Râciului, comuna Râciu, județul Mureș 
 

 X  13.400.000 
 

20 

Acordul de Parteneriat dintre Comuna Râciu și Asociația Mocănița 
Transilvaniei, în vederea dezvoltării proiectului  Mocănița Transilvaniei-Trenul 
mic din Câmpia Transilvaniei,  respectiv dezvoltarea turismului într-un mod 
sustenabil bazat pe  politici de susținere a specificului local 

 

  x 20.000 
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