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HOTĂRÂREA 
nr. 107  din  9 decembrie 2021 

 
privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 
Râciu pentru anul 2021  

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 09.12.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 335 
din 03.12.2021, 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.7297/02.12.2021 a primarului comunei Râciu privind modificarea 
repartizării pe trimestre a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Râciu pentru anul 2021;  
DISPOZIŢIA  Nr. 329 din data de  26.11.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei cu gaze naturale/lemne și energie electrică  pentru perioada sezonului rece, 1 noiembrie 
2021-31 martie 2022; 
Referatul nr.7315/02.12.2021, privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorii 
vulnerabili,  prin care se solicită majorarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 166.000 lei.  
Decizia  ANAF  nr.21228din 06.12.2021, prin care se aproba suplimentarea pe unitati administrativ-
teritoriale din judetul Mureș, a influentelor din  sume  defalcate din TVA, pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate, aprobate la nivelul jud.Mures conform anexei la aceasta, pentru 
comuna Râciu se retrage  suma de 42.000 lei. 
Hotărârea Consiliului Local Râciu, nr. 33 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2021.  
Ținând cont de prevederile: 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 118 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea unei scheme de 
compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, 
precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi 
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 
Biosferei "Delta Dunării"; 
LEGII nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie. 



Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 
Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
În temeiul art. 129 alin. (2), lit. “b”si alin.(4), lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.”a” si ale art. 136 alin. (1) din 
OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de venituri și cheltuieli al 
comunei Râciu pentru anul 2021, care constituie anexă la proiectul de hotărâre. 
Art.2. Primarul comunei Râciu - ordonator principal de credite și Compartimentului financiar 
contabil și resurse umane asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului financiar-contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Zăhan Viorel-Florin                                    Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                     Dunca Ioan 
                                                                                                             ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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