
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 92 din 26.11.2021 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada noiembrie 
2021-ianuarie 2022 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 324 din 
18.11.2021, conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. 
(1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative; 
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu nr.7057 din  16.11.2021 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022; 
Ordinul 414 din 27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Râciu; 
HOTĂRÂREA nr. 70  din 31 octombrie 2019 privind revizuirea  Regulamentului de organizare și funcționare 
al Consiliului local al comunei Râciu. 
Propunerile consilierilor locali, 
Ținând cont de art.123, alin.(1),  alin.(4), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. Se desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Râciu, pentru o perioadă de 3 luni 
(noiembrie 2021-ianuarie 2022), dl/dna consilier Zăhan Viorel-Florin. 
Art.2.Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local Râciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 2016 și revizuit 
prin Hotărârea nr. 70/2019. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Local şi 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                      

http://www.comunariciu.ro/


          
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 93  din  26  noiembrie 2021 

 
privind aprobarea întocmirii amenajamentului silvic pentru suprafața de 6 ha teren cu destinaţie 
forestieră  aflat în domeniul public al comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 324 din      
18.11.2021, conform art.133 alin. (1), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, art.155 
alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Raportul d-lui Primar înregistrat sub nr.7059 din 16.11.2021, privind aprobarea întocmirii 
amenajamentului silvic pentru suprafața de 6 ha teren cu destinaţie forestieră  aflat în domeniul 
public al comunei Râciu; 
Raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate;  
Contractul de servicii silvice nr. 1196/20.09.2013 și actul adițional nr. 1 din data de 09.02.2021  
încheiat cu Ocolul Silvic Vătava, având ca obiect executarea de servicii publice cu respectarea 
regimului silvic. 
În baza prevederilor:  
Art.10, alin.(2) lit.b), art. 17, alin. (2), lit. ,,a” și art. 20, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 46 din 19 
martie 2008 (**republicată**) privind Codul silvic; 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 (*actualizată*) privind administrarea 
pădurilor din România; 
HOTĂRÂRII nr. 861 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, 
utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate 
privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi de 
efectuare a controalelor de fond; 
Art.7 alin. 3 din Legea nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate; 
LEGII nr. 38 din 1 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 
privind administrarea pădurilor din România; 
Cunoscând prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;  



În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.c), alin. (6), lit.c), alin. (7) lit.i) și lit.r), art.139. alin.(3) 

lit.e) coroborate cu art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă 

următoarea,  

HOTĂRÂRE: 

Art.1. (1) Se aprobă întocmirea amenajamentului silvic pentru suprafața de 6 ha teren cu destinaţie 
forestieră  aflat în domeniul public al comunei Râciu 
 (2) Suprafața de teren din fondul forestier care va fi cuprinsă în amenajamentul silvic  este  
identificată în perimetrul de ameliorare de pe teritoriul comunei Răstolița. 
Art.2. Se aprobă achiziționarea directă a serviciului menționat la art. 1. 
Art.3. Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil și resurse umane; 
 Compartimentul agricol, cadastru și relații cu publicul. 
 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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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 94 din 26 noiembrie 2021 
 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna 
Râciu în anul 2022 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 324 din      
18.11.2021, conform art.133 alin. (1), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, art.155 
alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Expunerea de motive înregistrată sub nr.7061/16.11.2021 prezentată de domnul Belean Alin-Ciprian 
primar al comunei Râciu, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021; 
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7062/16.11.2021 prezentat de doamna 
Rîcean Maria, consilier superior în cadrul Biroului financiar contabil şi resurse umane în cadrul 
Primăriei comunei Rîciu, prin care propune Consiliului Local Râciu adoptarea unei hotărâri privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare;  
Anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Râciu sub nr. ……./25.10.2021 și 
încheiat în conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003,  
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 
republicată;  
2) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
3) art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  
4) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. 
(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare;  
5) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  
6) titlul IX din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal;  



7) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările 
și completările ulterioare;  
8) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;  
9) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;  
10) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;  
11) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 12) art. 6 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  
13) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin 
Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului lucrărilor publice, dezvoltării 
și administrației, ministrului afacerilor interne, ministrului finanțelor publice, Institutului Național de 
Statistică, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autorității Naționale Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor numărul 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020;  
14) art. 76, lit. e) din Legea nr. 566/2004, așa cum a fost modificată prin pct. 25 din Legea nr. 
164/2016;  
15) OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;  
16) Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;  
17) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;  
18) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
19)Art.491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare;  
Indexarea impozitelor şi taxelor locale: 
(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care 
este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data 
de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, 
comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 
Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului național;  
Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind 
aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale 
și amenzile aplicabile în anul 2022, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și care a făcut obiectul: 
- publicării pe pagina de internet la adresa www.comunariciu.ro; - afișării la sediul comunei, în spațiul 
accesibil publicului;  
În temeiul prevederilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) 
lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliului Local 
adoptă prezenta  

 



HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, impozitele şi taxele locale, respectiv 
amenzile contravenţionale, aplicabile persoanelor fizice şi juridice, pentru anul 2022, astfel cum sunt 
ele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. (1) Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren, împreună cu impozitul pe mijloacele de transport, 
taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 
martie 2022 şi 30 septembrie 2022, inclusiv. 
 (2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren se plătesc lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni 
din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosință. 
(3) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afişaj în 
scop de reclamă şi publicitate, în cuantum de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul 
termen de plată, respectiv 31 martie 2022. 
 (4)Taxele și impozitele pentru anul 2022, se indexează, potrivit art.491 al.(1) din legea 227/2015,cu 
rata inflației de 2,6 % comunicată oficial pentru anul fiscal următor. 
Art.3. Pentru neachitarea la termenele de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată 
datorate bugetului local al comunei Râciu, se datorează după aceste termene majorări de întârziere, 
conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare locale. 
Art.4. Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2022, a impozitului pe clădiri, teren, şi asupra 
mijloacelor de transport datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice, se acordă o 
bonificaţie de 10 %. 
Art.5.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022. 
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul comunei Râciu prin 
Biroul financiar contabil şi resurse umane. 
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei Tg.Mureş; 
 AJFP Mureş 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ZĂHAN VIOREL-FLORIN                                 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
  ……………………….                                                                                Dunca Ioan 

                                                                                                          ……………………….                                                                                 
 
 
 
 
 

http://www.comunariciu.ro/


 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 95  din  26 noiembrie 2021 

 
privind toaletarea vegetatiei forestiere de pe terenurile aflate de-alungul drumurilor comunale 

și de exploatatie agricolă 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 324 din      
18.11.2021, conform art.133 alin. (1), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, art.155 
alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Raportul d-lui Primar înregistrat sub nr.7063 din 16.11.2021, privind toaletarea vegetatiei 
forestiere de pe terenurile aflate de-alungul drumurilor comunale și de exploatatie agricolă; 
HOTĂRÂREA nr. 73 din  27 noiembrie 2020 pentru aprobarea programului de masuri privind 
gospodarirea și înfrumusețarea comunei Râciu; 
Raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate;  
În baza prevederilor:  
O.G. nr.21/30.01.2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, (*actualizată*)  aprobata 
prin Legea nr.515/2002;  
Ordinului  nr.264 din 26 martie 1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind 
gospodărirea vegetatiei forestiere de pe terenurile din afară fondului forestier naţional 
OU nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (**republicată**) aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Legii nr. 123/10.08.2012 a energiei electrice și gazelor naturale; 
Ordinului nr. 49 din 29 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind 
delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I, 
aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
nr. 4/2007; 
Legii nr. 74/12 iulie 1996 privind telecomunicațiile; 
Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic; 
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.i), n) din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul  art.139 alin.(3) lit.i) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 



 
HOTARASTE: 

 
Art.1. Se aprobă toaletarea vegetatiei forestiere de pe terenurile aflate de-alungul drumurilor 
comunale și de exploatatie agricolă care prin dezvoltarea coroanei pun în pericol integritatea 
reletelor de alimentare cu energie electrică telefonie, cablu tv și internet.  
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la indeplinire de primarul comunei Râciu prin intermediul SC 
Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL și a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil și resurse umane; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL; 
 SVSU Râciu; 
 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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr.96 din 26  noiembrie 2021 

 

privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor meteorologice 
specifice  sezonului rece 2021-2022. 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 324 din      
18.11.2021, conform art.133 alin. (1), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, art.155 
alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative 
Având în vedere: 
Adresa Insituției Prefectului-Județului Mureș nr. 12595/SVI/05.10.2021, cu privire la iniţierea 
măsurilor specifice sezonului rece la nivelul unităţii administrativ-teritoriale; 
Expunerea de motive a primarului comunei Râciu, înregistrată sub nr. 7065 din  16.11.2021 prin care 
se propune aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2021-2022, precum şi 
constituirea comitetului de iarnă; 
În conformitate cu:  
ORDINUL nr. 289 din 17 iunie 2013 (*actualizat*) pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ 
privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013; 
Prevederile art.24 lit.b) din OUG nr.21/2004 (*actualizată*) privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; 
În temeiul art. 129, alin. 2), lit. c), alin.(7), lit. h) și m) art.139. alin.(3) lit.g) coroborate cu art.196 
alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă Planul  de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor meteorologice 
specifice  sezonului rece 2021-2022, prevăzut în anexele 1, 2, 3,  care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2.Lucrările prevăzute în Planul de măsuri menţionat se vor executa de către SC Servicii Edilitar-
Gospodăreşti Râciu SRL, societate la care Consiliul Local Râciu este acţionar unic. 
Art.3. Se constituie comitetul de iarnă în următoarea componenţă: 

1. Belean Alin Ciprian-Primar 
2. Curticăpean Răzvan-Condrate-Viceprimar 



3. Dunca Ioan-Secretar general 
4. Vincovici Aurelian-Consilier local 
5. Bacali Radu-Director, Școala Profesională Gh.Şincai 
6. Ruța Cătălin-Florin-mecanic utilaje 
7. Morariu Leontina-Administrator  
8. Bojan Claudiu-Agent de pază 
9. Vasu Raul-Florin-Consilier local 
10. Ruța Dorel-Cond. auto 
11. Gârbu Gheorghe-Mecanic  

Art.4 Se alocă  din bugetul local suma de 25.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru procurarea de 
materiale antiderapante şi combustibili. 
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 72  din  20 noiembrie 2020. 
Art.6.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul comunei 
Râciu –Belean Alin-Ciprian. 
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii  de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti SRL Râciu; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu, 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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 97  din  26  noiembrie 2021 

 
 

privind aprobarea încheierii Acordului 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 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 324 din    
18.11.2021, conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Adresa Asociației Mocănița Transilvaniei, cu sediul în municipiul Bistrița, str.Lempeș. nr. 31 A, 
înregistrată la Primăria comunei Râciu cu nr.6595/25.10.2021; 
Expunerea de motive nr.7067/16.11.2021 a primarului comunei Râciu privind aprobarea încheierii 
Acordului 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; 
HOTĂRÂREA nr.  71  din  27.11.2020 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Râciu 
pentru perioada 2021-2027; 
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate  a Consiliului local al comunei Râciu; 
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. “e” şi alin. 9 lit. “a”, ale art. 139, alin. 3, lit. „f” și ale art. 196, alin. 1, 

lit “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă încheierea Acordului 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, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 



Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Râciu să semneze Acordul de Parteneriat menționat la 
art. 1, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  
Art.3. Primarul comunei Râciu, prin Biroul financiar contabil și resurse umane, va duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.  
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Râciu în şedinţă ordinară, cu 
respectarea prevederilor art. 139, alin. 3, lit. „f” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, respectiv cu un număr de ………..voturi „pentru”. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 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 
                                                                                                                   ……………………….                                                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunariciu.ro/


 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 98  din 26 noiembrie 2021 
 
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil 
aparţinând domeniului privat al comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.324                  
din.18.11.2021  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului, nr. 7069/16.11.2021, privind însuşirea şi aprobarea 
documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei 
Râciu; 
Văzând documentaţia tehnică privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 53025/UAT 
Râciu, situat în comuna Râciu, înregistrată la  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureș- 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tg.Mureș avizat de către O.C.P.I. Mureș; 
Memoriu  tehnic de dezmembrare înregistrat la primăria  comunei Râciu sub nr.6750/01.11.2021 
pentru imobilul înscris în Cartea Funciară nr.53025/UAT Râciu, emis de către Biroul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Tg.Mureș, avizat de către O.C.P.I. Mureș;  
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 7070 /16.11.2021;  
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu;  
Ținând cont de  următoarele temeiuri juridice:  
Art. 879 alin.(2) şi (5) şi art. 880 din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  
Prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare coroborate cu cele ale art. 286 alin.(4) și art.287 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;  
Art.132 alin.(1), art.133 alin.(1), art.134, art.135 alin.(1) lit.a) din Regulamentului de avizare 
recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/09.07.2014, 
actualizat,  
Art.25 alin.(2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și proprietății imobiliare republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul art. 84 alin.(4), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.c); ),  art 139 alin (1), si art. 196 



alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se însuşeşte lucrarea cadastrală de dezmembrare imobil, executată de PFA Iulian Răzvan-
Bugnariu, vizată de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tg.Mureș, conform Anexei nr.1.  
Art.2.Se aprobă dezmembrarea suprafeței de 2.657 mp, a imobilului-teren intravilan situat în 
Comuna Râciu, Județul Mureș, proprietate privată a Comunei Râciu cu număr cadastral 53025 
înscris în Cartea Funciară nr. 53025 a Comunei Râciu, în 2 loturi după cum urmează:  
a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 54697 cu suprafaţa măsurată de 2.324 mp – categoria de 
folosinţă curți construcții, proprietate privată a Comunei Râciu. 
b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 54698 cu suprafaţa măsurată de 333 mp– categoria de 
folosinţă curți construcții, proprietate privată a Comunei Râciu. 
Art.3.Se dispune B.C.P.I. Tg.Mureș, înscrierea în evidenţele CF a celor aprobate în  articolele 
precedente.  
Art.4.Se mandatează Primarul comunei Râciu, să semneze actul autentic de dezmembrare.  
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureș; 
 Biroului financiar-contabil și resurse umane; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații cu publicul 
 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                                                         Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                                                       ………………                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 99  din  26  noiembrie 2021 

                                                               
privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I 
„AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare 
pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 324 din 
18.11.2021, conform art.133 alin. (1), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, art.155 
alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere:  
Adresa nr. 215515/01.11.2021 a Companiei Aquaserv înregistrată la instituția noastră sub 
nr.6801/03.11.2021 referitoare la ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-
epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A; 
Expunerea primarului nr.7071 din 16.11.2021 privind mandatul acordat reprezentantului  
autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor la 
apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A; 
Prevederile art.16, alin.(3), lit.„c” și „d”, art.17, alin.(1), lit.„c” și „d”, art.20, alin.(3) și art. 21, alin.(1) 
din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” AQUA INVEST  MUREȘ ”,  
În conformitate cu prevederile art.17, pct.2) și art.36 din Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, 
În temeiul art.12, alin.(1), lit.„i” și art.35, alin.(8) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare și O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1.Se mandatează domnul  Belean Alin-Ciprian reprezentant al comunei Râciu în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze ajustarea 
preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania 
Aquaserv S.A, în conformitate cu avizul emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 916530 din 29.10.2021. 



Art.2 Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 
MUREŞ” dl. Péter Ferenc, să semneze hotărârea Adunării Generale, în numele şi pe seama 
membrilor săi. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil și resurse umane; 
  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

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

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 100  din 26 noiembrie 2021 

 
pentru aprobarea validării Dispoziției Primarului comunei Râciu nr. 110 din 20.10.2021 - privind 
modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Râciu 
pentru anul 2021  
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 324 din 
18.11.2021, conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Expunerea de motive nr.7073/16.11.2021 a primarului comunei Râciu pentru aprobarea validării 
Dispoziției nr. 110 din 20.10.2021 - privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de 
venituri și cheltuieli al comunei Râciu pentru anul 2021;  
Adresa ANAF nr. 13493/11.10.2021-prin care ne sunt comunicate sumele conform HG 1088/2021; 
Hotărârea Consiliului Local Râciu, nr. 33 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2021.  
Ținând cont de:  
Hotărârea de Guvern nr. 1.088 din 6 octombrie 2021 privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele 
unități administrativ –teritoriale; 
Prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 
Prevederile art.82 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 129 alin. (2), lit. “b”si alin.(4), lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.”a” si ale art. 136 alin. (1) din 
OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă validarea Dispoziției Primarului comunei Râciu nr. 110 din 20.10.2021 - privind 
modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Râciu 
pentru anul 2021, care constituie anexă la proiectul de hotărâre. 
Art.2. Primarul comunei Râciu - ordonator principal de credite și Compartimentul financiar contabil 
și resurse umane asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 



Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

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

                                                                                                             ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  101   din  26  noiembrie 2021 
 
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil identificat 
în CF 50985 având categoria de folosință DE 1736, DE 1737, DE 1767 aparţinând domeniului public 
al comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.324                   
din  18.11.2021  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului, nr. 7075/16.11.2021, privind însuşirea şi aprobarea 
documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei 
Râciu; 
Adresa MDLPA nr. 113183/DPFBL-471/27.10.2021  privind imobilul înscris în CF nr. 50985 Râciu care 
se suprapune cu albia minoră a cursului de apă Sărături, bun imobil aflat în domeniul public al 
statuylui și în administrarea AN Apele Române prin ABA Mureș; 
Văzând documentaţia tehnică privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 50985/UAT 
Râciu, situat în comuna Râciu, înregistrată la  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureș- 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tg.Mureș avizat de către O.C.P.I. Mureș; 
Memoriu  tehnic de dezmembrare înregistrat la primăria  comunei Râciu sub nr.6604/26.10.2021 
pentru imobilul înscris în Cartea Funciară nr.50985/UAT Râciu, emis de către Biroul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Tg.Mureș, avizat de către O.C.P.I. Mureș;  
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 7076/16.11.2021;  
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu;  
Ținând cont de  următoarele temeiuri juridice:  
Art. 879 alin.(2) şi (5) şi art. 880 din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  
Prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare 
coroborate cu cele ale art. 286 alin.(4) și art.287 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  
Art.132 alin.(1), art.133 alin.(1), art.134, art.135 alin.(1) lit.a) din Regulamentului de avizare recepţie 
şi înscriere în registrul de carte funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/09.07.2014, actualizat,  
Art.25 alin.(2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și proprietății imobiliare republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  



În temeiul art. 84 alin.(4), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.c); ),  art 139 alin (1), si art. 196 
alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se însuşeşte lucrarea cadastrală de dezmembrare imobil, identificat în CF 50985 având 
categoria de folosință DE 1736, DE 1737, DE 1767 aparţinând domeniului public al comunei Râciu, 
executată de SC TEODOL SRL, conform Anexei nr.1.  
Art.2.Se aprobă dezmembrarea suprafeței de 11670 mp, a imobilului-teren extravilan situat în 
Comuna Râciu, Județul Mureș, proprietate publică a Comunei Râciu cu număr cadastral 50985 înscris 
în Cartea Funciară nr. 50985 a Comunei Râciu, în 3 loturi după cum urmează:  
a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 54706 drum de exploatare  DE 1736, DE 1737, DE 1767, 
UAT Râciu  în cotă de 1/1 parte teren având suprafața de 36 mp care se transmite către statul român 
cu drept de administrare Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă 
Mureș. 
b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral cadastral 54707 drum exploatare  DE 1736, DE 1737, DE 
1767, UAT Râciu  în cotă de 1/1 parte teren cu suprafața de 3304 mp, proprietar comuna Râciu; 
c) lotul nr. 3: imobilul cu număr cadastral cadastral 54708 drum drum exploatare  DE 1736, DE 1737, 
DE 1767, UAT Râciu  în cotă de 1/1 parte teren cu suprafața de 8330 mp, proprietar comuna Râciu, 
conform certificatului de Certificatului de urbanism nr.33/26.10.2021, eliberat de Comuna Râciu. 
Art.3.Se dispune B.C.P.I. Tg.Mureș, înscrierea în evidenţele CF a celor aprobate în  articolele 
precedente.  
Art.4.Se mandatează Primarul comunei Râciu, să semneze actul autentic de dezmembrare.  
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureș; 
 Biroului financiar-contabil și resurse umane; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații cu publicul 
 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                                                          Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                                             ………………                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  102   din  26  noiembrie 2021 

 
privind volumul de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate 
publică a comunei Râciu, administrat/aflat sub contract de prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic 
Vătava, modul de valorificare și destinația acestuia 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 324 din      
18.11.2021, conform art.133 alin. (1), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) 
lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Raportul d-lui Primar înregistrat sub nr.7077 din 16.11.2021, privind volumul de masă lemnoasă ce se va 
recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a comunei Râciu, administrat sub contract de 
prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic Vătava, modul de valorificare și destinația acestuia; 
Contractul de servicii silvice nr. 1196/20.09.2013 și actul adițional nr. 1 din data de 09.02.2021  încheiat cu 
Ocolul Silvic Vătava, având ca obiect executarea de servicii publice cu respectarea regimului silvic. 
Adresa nr. 2925/17.11.2021 înaintată de Ocolul Silvic Vătava, pentru aprobarea volumului de masă 
lemnoasă ce se va recolta în anul 2021, modul de valorificare și destinatia acestuia pentru fondul forestier 
proprietatea publică a comunei Râciu, pentru care avem incheiat contract de administrare/prestări servicii 
silivice cu acesta; 
Actul de punere în valoare nr. 2100140902410 eliberat de Ocolul Silvic Vătava. 
În baza prevederilor: 
Legii nr. 46/2008- Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, art. 1 lit.q, lit.r, lit.s), art.2, art. 4, art. 6, art. 12, art.20 alin.5;  
Ordinului 264/1999 al MAAP pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetatiei 
forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier național; 
Cunoscând prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.c), alin. (6), lit.c), alin. (7) lit.i) și lit.r), art.139. alin.(3) lit.e) 

coroborate cu art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  

HOTĂRÂRE: 



Art.1. Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă din specia  fag, brad și molid ce se va recolta în anul 2021 
din fondul forestier aflat în proprietatea publică a comunei Râciu și administrat/aflat sub contract de 
prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic Vătava să fie de 148,21 mc volum brut. 
Art.2. (1) Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă de 148,21 mc ce se va recolta în anul 2021, conform art. 
1 din prezenta hotărâre, să fie valorificat ca ”masă lemnoasă pe picior”.  
(2) Volumul de masă lemnoasă destinat operatorilor economici/grupurilor de operatori economici atestați 
pentru activitatea de exploatare forestieră, va fi oferit spre vânzare pe picior ”prin licitatie publică, cu 
preselecție, de tipul licitație publică cu strigare”, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privitoare 
la vânzarea masei lemnoase destinate agenților economici.  
Art.3.Se aprobă destinația volumului de masă lemnoasă propus a se recolta în anul 2021, din fondul 
forestier proprietate publică a comunei Râciu aflat sub contract de prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic 
Vătava, după cum urmează: Produse accidentale – 148,21 mc şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:  
-rășinoase 59,22 mc; - fag 88,99 mc. 
Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini privind condiţiile tehnice şi dispoziţiile legale în vederea participării la 
licitaţia de masă lemnoasă pe picior, conform anexei la prezenta hotărâre. 
Art.5. Se aprobă modelul Contractului de vânzare – cumpărare de masă lemnoasă pe picior, conform anexei 
la prezenta hotărâre. 
Art.6. Preţul de pornire pentru masa lemnoasă vândută la licitaţie agenţilor economici este stabilit de 
consiliul local, prin hotărâre, în baza A.P.V.-urilor comunicate de administrator astfel: pentru lemn de lucru 
prețul este de:138 lei/mc și de 138 lei/mc lemn de foc. 
Art.7. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: primarul comunei Râciu, 
viceprimarul comunei Râciu, biroul financiar contabil și resurse umane și Ocolul Silvic Vătava. 
Art.8.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil și resurse umane; 
 Compartimentul agricol, cadastru și relații cu publicul. 
 Ocolului Silvic Vătava. 
 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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 103  din  26 noiembrie 2021 

 
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Spațială pentru actualizare PUG al comunei Râciu, 
județul Mureș. 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 324  din   18.11.2021, conform 
art.133 alin. (1), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 
alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea 
nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Raportul d-lui Primar înregistrat sub nr.7079 din 16.11.2021, privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Spațială pentru 
actualizare PUG-comuna Râciu, județul Mureș. 
Avizul comisiei de specialitate, 
Dispozitiile HCL nr. 36 din 12 aprilie 2016 privind “Declanşarea procedurii de achiziţie a serviciilor de reactualizare a 
Planului urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru comuna Râciu”. 
În baza prevederilor: 
Art. 25 și 56 alin. (1), alin. (4), alin. (6), alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  
Art. 129, alin. (2) lit. c, alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;  
În temeiul art. 139, alin. (3), lit. e) coroborate cu art.196 alin.(1),lit.a)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare Spațială pentru actualizare PUG al comunei Râciu, județul Mureș, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Comunei Râciu se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil și resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de 

internet www.comunariciu.ro. 

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

http://comunariciu.ro/PDF/2016/Hotarari/Hotararea%20nr.%2036%20din%2012.04.2016.pdf
http://comunariciu.ro/PDF/2016/Hotarari/Hotararea%20nr.%2036%20din%2012.04.2016.pdf
http://comunariciu.ro/PDF/2016/Hotarari/Hotararea%20nr.%2036%20din%2012.04.2016.pdf
http://www.comunariciu.ro/


   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 104  din  26 noiembrie 2021 

 

privind organizarea festivității „Pomul de Crăciun 2021“ și alocarea sumelor necesare finanțării 
acestui eveniment 
 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 324 din      
18.11.2021, conform art.133 alin. (1), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, art.155 
alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Analizând: 
Cererea Şcolii Profesionale "Gheorghe Şincai Râciu"  prin care solicită asigurarea pachetelor cadou 
pentru preşcolarii şi elevii de pe raza comunei Râciu; 
Expunerea de motive a Primarului  comunei Râciu nr. 7164 din 16.11.2021, prin care se propune  
alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2021“ pentru copiii din învăţământul 
preşcolar şi şcolar de la școlile din comuna Râciu. 
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.  
Avînd în vedere rapoartele de avizare ale: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
-Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ şi familie, muncă şi protectie socială, 
protecţie copii, 
În baza prevederilor: 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(7), lit.a) art 139 alin (1), si art. 196 alin.(1) 
lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  

 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă organizarea festivității „Pomul de Crăciun 2021“ și alocarea sumelor necesare 
finanțării acestui eveniment. 
 



 
(2) Se alocă suma de 15.000 lei (inclusiv TVA) din bugetul local pe anul 2021, de la capitolul 
“învăţământ”. 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei – domnul 
Belean Alin-Ciprian şi biroul financiar contabil şi resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
  Şcolii Profesionale "Gheorghe Şincai Râciu"; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro 

 
 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
 Zăhan Viorel-Florin                                                     Secretar general-Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                    ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 105  din 26  noiembrie 2021 

 
privind înscrierea Titlului de proprietate nr. 94204/1996, eliberat pe proprietar Consiliul Local 
Râciu, pe seama comunei Râciu 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 324 din      
18.11.2021, conform art.133 alin. (1), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, art.155 
alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Raportul d-lui Primar înregistrat sub nr.7227 din 23.11.2021, privind înscrierea Titlului de proprietate 
nr. 94204 din data de 28.10.1996, eliberat pe proprietar Consiliul Local Râciu, pe seama comunei 
Râciu. 
Titlul de Proprietate nr. 94204/1996, eliberat pe proprietar Consiliul Local Râciu, în loc de comuna 
Râciu cum era legal.  Corectarea este necesară la înscrierea în cartea funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea UAT comuna Râciu. 
În temeiul prevederilor: 
Art. 129, alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată și actualizată – art. 4 lit. m și art. 
27 alin. 1 si alin. 2; 
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată – art. 858-862, art. 863 lit. f,  art. 
888  și art. 551, art. 552, art. 554 și art. 557 alin. 2; 
Legea nr. 18/1991- Legea fondului funciar, republicată și modificată; 
În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se aprobă înscrierea în cartea funciară a Titlului de proprietate nr. 94204 eliberat la data de 
28.10.1996, pe seama comunei Râciu ca unitate administrativ teritorială în loc de Consiliul Local Râciu. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
și compartimentul adricol, cadastru și relații publice. 



Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații publice; 
 OCPI Mureș; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
 

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

                                                            ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA  
nr. 106 din 26 noiembrie 2021 

 
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.11.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 324 din 
18.11.2021  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei, în calitate de iniţiator, înregistrată cu 
nr.7262/25.11.2021,     
Declarația pe propria răspundere a secretarului general al comunei Râciu, înregistrată sub nr. 
7264/25.11.2021;  
Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7010 din data de 12.11.2021; 
Hotărârile Consiliului local al comunei Râciu nr. 16 din 24.04.2001, nr. 24/2008 de completare și 
însușire a inventarului domeniului public al comunei Râciu;  
Ținând cont de: 
Anexa nr. 71 - „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Râciu” la Hotărârea 
Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureș, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureș, cu modificările și completările ulterioare;  
Hotărârea Guvernului nr. 913/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureș, precum 
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureș, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al 
municipiilor și al județelor.  
Art. 286, alin. (4), art. 287 lit. b), art. 289, alin.(6) , alin.(9) și poz.1 din Anexa nr. 4 la OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
In temeiul dispozițiilor art. 129,alin.(1), , alin.(2), lit. (c), alin.(9) , ale art. 139 , alin. (3) și art.196 
alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă 
următoarea, 

HOTĂRÂRE: 



Art.1.Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Râciu, însușit prin HG 
913/2009 și atestat în anexa nr. 71 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea 
domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Mureș, la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică și se completează după cum urmează:  
a)după poziția 272 se întroduc 2 noi poziții, pozițiile nr. 273-274 din inventar „Grădiniță copii” și 
teren intravilan grădiniță copii, conform anexei care face parte integrantă din proiectul de 
hotărâre. 
 

273 1.6.2 Gradiniță 
copii 

În localitatea Râciu, 
strada Vasile Conțiu, nr. 
4, suprafața 219 mp, 
nivel P, capacitatea de 30 
locuri, rampă și scări de 
acces, acoperiș de tip 
șarpantă, învelitoare din 
țiglă de argilă arsă, 
tencuieli decorative 
pentru pereții exteriori. 

2021  

 

727.298,99 

Domeniul  
public  al  
comunei 
Râciu, 
conform CF. 
51057, C1 

 

 

274 1.6.3.2 Teren 
intravilan - 
gradiniță 
copii 

În localitatea Râciu, 
strada Vasile Conțiu, 
nr. 4, suprafața 1.381 
mp 

 

2021 

 

107.363,44 

Domeniul  
public  al  
comunei Rîciu 
Cf. CF nr. 
51057 

 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Râciu prin 
Compartimentul agricol, cadastru şi relaţii publice. 
Art.3.Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice; 
Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Zăhan Viorel-Florin                                                          Secretar general-Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                    ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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