
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
06.12.2021 

 
privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, în comuna Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.12.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.        din      
20.12.2021, 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: 
Referat de aprobare nr……….....…...al primarului comunei Râciu, 
Raportul de specialitate nr…….....  al compartimentului de financiar contabil și resurse umane, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
Adresa 4056/02.12.2021 a ADI Ecolect Mureș privind aprobarea taxei speciale de salubrizare 
pentru anul 2022. 
Ţinând cont de prevederile: 
Art. 30 din Lege nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Art. 6, alin. 1, lit. „k”, art. 26 alin 1 şi 4 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
Art. 17 alin. 5 lit.”j” din Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
Art. 454 lit.”g” și 484 alin (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
Art. 8, alin.(3), lit. „j”și “k” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
Art. 9 alin. (1) lit „c” din OUG nr. 196/2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările 
și actualizările ulterioare;  
Ţinând cont de prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, republicată, 
În considerarea prevederilor art.17 din contractul de asociere încheiat la data de 02.11.2009 de 
către toate UAT din județ, 



În temeiul  prevederilor art.129 alin.(2) lit.”b” și „d” coroborat cu ale alin.(4), lit.”c”  şi ale alin.( 7) 
lit. „n”  precum şi ale art.139  alin. (1),  coroborat cu alin.(3) lit. „c” din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019,  privind Codul  administrativ,  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, pentru fiecare categorie 
distinctă de utilizatori, din comuna Râciu incluzând cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul de 
Mediu, după cum urmează:  
-Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 11,55 lei/pers/luna+TVA (din care componenta 
județeană 5,43 lei+TVA, componenta locală 6,12 lei+TVA); valoarea totala cu TVA inclus este de 
13,74 lei/pers/luna. 
-Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 5,20 lei/pers/luna+TVA (din care componenta județeană 
2,44 lei+TVA, componenta locală 2,75 lei+TVA); valoarea totala cu TVA inclus este de 6,18 
lei/pers/luna. 
-Taxa utilizatori non-casnici: 497,54 lei/tonă+TVA (din care componenta județeană 233,84 lei+TVA, 
componenta locală 263,70 lei+TVA), valoarea totala cu TVA inclus este de 592,07 lei/tona. 
Art. 2. Taxa stabilită  la art.1 va fi aplicată începând cu data 1 ianuarie 2022. 
Art. 3. Se mandatează Primarul Unităţii Administrativ Teritoriale Râciu să voteze în cadrul Adunării 
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş nivelul taxei de salubrizare 
pentru anul 2022, aprobat conform art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul previous de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

 
 
Primar,                                                                                               Avizat pentru legalitate 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                           Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                                     Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                                       ………………………. 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
29.11.2021 

 
 
privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.26 din 26  
octombrie  2012 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă altele decat cele 
prevazute de Legea 416/2001, privind venitul minim garantat 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.12.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ...... din      
20.12.2021, 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 nr.      /17.12.2021  la proiectul de hotarâre; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 26/26 octombrie 2012   privind reglementarea acordării ajutoarelor 
de urgenţă altele decat cele prevazute de Legea 416/2001, privind venitul minim garantat; 
Avizul favorabil întocmit de Comisia pentru AGRICULTURA, ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM;  
Avizul favorabil întocmit de Comisia  pentru ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, INVATAMANT, 
SANATATE SI FAMILIE, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIE COPII, TINERET SI SPORT; 
Referatul de specialitate,      /17.12.2021, întocmit de către secretarul general al Primăriei comunei 
Râciu; 
Ţinând cont de prevederile: 
Art. 28,alin.(2), alin.(4) si (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificată; 
Art.41, art.42, art.43, art.44, art.45, art.46, art.47 şi art.48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Legii nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale; 
Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului (**republicată**; 
Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice (**republicată**); 
Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale (*actualizată*);  
Art.16 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit.d), alin. 7, lit. b), art. 139 alin.(3), lit.a) și art.196, alin.1, 
lit.a) din OUG nr.57/2020 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.26 din 26  
octombrie  2012 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă altele decat cele 
prevazute de Legea 416/2001, privind venitul minim garantat. 
Art.2.Celelalte prevederi ale hotărârii nr. 26/2012 privind reglementarea acordării ajutoarelor de 
urgenţă altele decat cele prevazute de Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, rămân 
nemodificate. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul previous de lege: 

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

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

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2020-2024 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  1  noiembrie 2021 

 
privind aprobarea Acordului de Înfrățire între Comuna Râciu, județul Mureș (România) și Orașul 
Bucovăț, raionul Strășeni (Republica Moldova) 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit în sedința  ordinară din data de ………..2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ….. din 
…...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 tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Scrisoarea de intenție nr. 222 din data de 30.09.2021 a  primarului orașului Bucovăț, raionul Strășeni, 
Republica Moldova, d-na Mariana Dîmcenco, prin care propune încheierea unui acord de înfrățire 
intre orașul Bucovăț, și comuna Râciu, județul Mureș,  
Adresa de răspuns a comunei Râciu, nr. 5925/30.09.2021 referitoare la scrisoarea de intenție de 
aprobare a acordului de înfrățire; 
Adresa instituției noastre nr. 6864 din  05.11.2021 transmisă Ministerului Afacerilor Externe prin 
care am solicitat avizul de oportunitate cu privire la intenţia de a iniţia negocieri pentru încheierea 
de înţelegeri de cooperare cu autorităţi similare din alte state; 
Avizul conform nr. G1/2332 din data de 19 noiembrie 2021 al Directorului, Direcției Tratate 
Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; 
Adresa instituției noastre nr. 6865 din  05.11.2021 transmisă Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației prin care am solicitat avizul de oportunitate cu privire la intenţia de a iniţia 
negocieri pentru încheierea de înţelegeri de cooperare cu autorităţi similare din alte state; 
Avizul nr. 144752/10.11.2021 al  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 
ACORDUL DE ÎNFRĂȚIRE ÎNTRE COMUNA RÂCIU, JUDEȚUL MUREȘ DIN ROMÂNIA ȘI ORAȘUL 
BUCOVĂȚ, RAIONUL STRĂȘENI DIN REPUBLICA MOLDOVA; 
Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr. …………….  
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  
Ținând cont de prevederile: 
Art.121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;  
Art.10 alin. (1-3) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
Art.7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu modificarile 
și completările ulterioare;2 



Art.35 alin (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare 
Art.41 alin (5) din Legea 590 din 22 decembrie 2003 privind Tratatele; 
Art. 89, alin. (10), (11) si (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  și 
completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin (2) lit. e), alin. 9 lit. a) și b), coroborate cu art. 196 alin. (1) lit. a 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aprobă Acordul de Infrățire între Comunei Râciu, județul Mureș din România și orașul 
Bucovăț, raionul Strășeni din Republica Moldova, în scopul promovării intereselor comune ale celor 
două Unități Administrativ-Teritoriale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2.Se împuternicește domnul Belean Alin-Ciprian, primarul comunei Râciu, județul Mureș din 
România  să încheie și să semneze Acordul de Cooperare cu reprezentanții Orașului Bucovăț, raionul 
Strășeni din Republica Moldova. 
Art.3.Primarul comunei Râciu prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Ministerului Afacerilor Externe; 
 Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 
 Primăriei Orașului Bucovăț; 
 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. 
 
 
 
 

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

 
 

http://www.comunariciu.ro/


 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
din 19 noiembrie 2021 

 
privind actualizarea Statutului comunei Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.12.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ..... 
din      20.12.2021, 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.7156 din 19.11.2021, privind aprobarea statutului 
comunei Râciu; 
Anunțul nr.7151/19.11.2021 privind dezbaterea publică pentru Proiectul de hotărâre privind 
actualizarea Statutului comunei Râciu, afișat în data de 23.11.2021, ora 12. 
Anunțul însoțit de Proiectul de hotărâre s-a afișat în data de, 23.11.2021. Actul afişat este supus 
atenţiei publice. Va sta afișat 30 de zile. Data afişării: 23.11.2021, ora 10. 00, Data luării de la 
panou: 23.12.2021, ora 10.00  iar in data de 24.12.2021, ora 9.00 se va desfasura dezbaterea 
publica pe marginea proiectului susmentionat. 
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Râciu,  înregistrat sub nr. 7157 din 19.11.2021; 
Hotărârea Consiliului Local nr.19/2009 privind aprobarea statutului Comunei Râciu; 
Avizul comisiei Juridică și de Disciplina, Protectie Mediu și Turism 
Analizând temeiurile juridice, respectiv: 
1. art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
2. art. 3 și 4 paragrafele 1 – 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
3. art. 7 alin. (2)  și art. 187-256 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
4. art. 6 – art. 13, art. 75,  art. 87 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), art. 89, art. 96 alin.(1) – alin. (3), 
art. 98 alin. (1-2), art. 104, art. 105 alin. (1), art. 106 alin. (1) și alin. (3), art. 110 alin. (1) art. 129 
alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 197 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 198 alin. (1), art. 199 
alin. (1) și (2) și art. 289 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  
5. art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificarea ulterioară; 



6. art. 1, art. 5 și nr. crt. 81 din anexa privind județul Dâmbovița din Legea nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
7. art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 
și completările ulterioare, combinat cu art. 17 alin. (4) lit. d) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 
actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul ministrului  dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016; 
8. art. 5 din Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 
- Secţiunea I Reţele de transport, cu modificările ulterioare; 
9.  art. 61 alin.(2) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
10.  art. 22 și art. 23 lit. d) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
11. art. 2 alin. (7) și art. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
12. art. 2 alin.(1), art. 3 alin.(2) art. 30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 
și completările ulterioare; 
13. art. 3, art. 6 alin. (9), art. 22 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 
modificările și completările ulterioare; 
14.  art. 2 Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
15. art. 1 alin. (2) – (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
16. art. 14 și art. 103 -113 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 
modificările și completările ulterioare; 
17. art. 9 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările 
ulterioare; 
18. art. 4 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
19. art. 1 lit. a) și art. 28 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
20. art. 27 – 31 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
21. art. 1 – 3 și art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată; 
22. art. 2 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, cu modificările și completările ulterioare; 
23.  art. 2 lit. d) și art. 3  alin.(1) din Ordonanţa guvernului  nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările 
ulterioare;  
24. art. 3, art. 4 lit. a), art. 5 lit. b și lit. c), art. 51, art. 7 lit. c) și art. 8  din  Ordonanţa 
guvernului  nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 



25. art. 3 alin. (1), art. 6 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea 
nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
26. art. 3 și art. 4 din Ordonanţa de urgenţă  a guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;   
27. art. 4 și art. 15 din Ordonanța Guvernului  nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobară prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare; 
28. art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62  și art. 70 din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
29. ORDINUL 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; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. i) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.Se aprobă actualizarea Statutului comunei Râciu prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Statutul prevăzut la art. 1 cuprinde date şi elemente specifice prin care comuna Râciu se 
distinge în raport cu alte unități administrativ-teritoriale, similare.  
Art.3.Statutul prevăzut la art. 1 se poate modifica şi completa, în funcţie de modificările apărute 
la nivelul elementelor specifice comunei Râciu.  
Art.4. La data când prezenta devine obligatorie, Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2009 privind 
aprobarea Statutului comunei Râciu se abrogă. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 
al comunei, în termenul prevăzut de lege,  

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică 

prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
   
 
 
Inițiator proiect 
Consilier Local                                                                                               Avizat pentru legalitate 
Cozoș Petru                                                                       Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                                                                   Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                                                     ………………………. 
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