
   

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 23 noiembrie 2021 

 

privind aprobarea organizării reţelei școlare de pe raza comunei Râciu, pentru  anul şcolar 2022-2023 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.5 din  
19.01.2022, 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.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând:  
Expunerea de motive nr.7231 din data de 23.11.2021, a primarului comunei Râciu;  
Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 741/08.11.2021, prin care se solicită  transmiterea 
proiectului de hotărâre a consiliului local pentru aprobarea organizării reţelei școlare de pe raza 
comunei Râciu, pentru  anul şcolar 2022-2023. 
Adresa nr. 1869/23.11.2021 a Școlii Profesionale "Gh.Șincai" Râciu privind discutarea și aprobarea în 
consiliul de administrație a rețelei școlare. 
Raportul comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările 
şi completările ulterioare, coroborate cu art. 24 lit.a) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de 
şcolarizare  pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi 
şcolarizaţi  în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea  
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, aprobat prin 
Ordinul MEN nr. 5511/2021, 
Prevederile OUG nr. 75/2005 (*actualizată*) privind asigurarea calităţii educaţiei,  
Prevederile HG nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 
standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza 
costului standard per elev/preşcolar; 
Prevederile Legii nr. 500/2002 (*actualizată*) privind finanţele publice; 
Prevederile Hotărârii nr. 136 din 2 martie 2016 (*actualizată*) privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază 
de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi 



confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi 
confesional; 
În temeiul prevederilor art art.139, alin.(1) lit.b) art.196, alin. (1), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea, 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. Se aprobă organizarea reţelei școlare de pe raza comunei Râciu, pentru  anul şcolar 2022-2023, 
conform Anexei, ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
Art.2. Primăria comunei Râciu şi Şcoala Profesională „Gh. Şincai” Râciu vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local a Comunei Râciu 
nr.18/2021. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş; 
 Şcolii Profesionale „Gh. Şincai” 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. 
 

 

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.satu-mare.ro/fisiere/stiri/2012phReteaScolara-Anexa.pdf
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 
   ………………………. 

                                                                                                                                              

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea organizării reţelei școlare de pe raza comunei Râciu, pentru  anul şcolar 2022-2023 

Informaţii de bază 

Prin Hotărârea nr.18/2021  a Consiliului Local al comunei Râciu, s-a aprobat 
reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar de 
stat ce a funcţionat începând cu data 1 septembrie 2021 pentru ordonatorii 
terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al comunei Râciu. 
Prin adresa cu nr. 741/08.11.2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 
solicită aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat ce va funcţiona începând cu data 1 septembrie 2022 
la nivelul comunei Râciu.  
Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 19 alin. (4) pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi 
formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza 
avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, 
funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învaţământ, fară 
personalitate juridica - ca parţi ale unei unităţi de invăţământ cu 
personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de 
credite, în condiţiile legii iar potrivit art. 61 alin.(2) reţeaua şcolară a 
unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar se organizează 
de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor şcolare. 
Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, în conformitate cu 
prevederile ar. 19 alin 4 şi art. 61 alin 2 din Legea Educatiei Nationale nr. 
1/2011 modificată şi completată,  coroborat cu prevederile art art.139, 
alin.(1) lit.b) art.196, alin. (1), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 

Nr. de înregistrare:  7231 din  23.11.2021 

http://www.comunariciu.ro/
mailto:riciu@cjmures.ro


3 iulie 2019 privind Codul administrativ propunem spre aprobare Consiliului 
Local :  
1.Reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat din comuna Râciu începând cu data de 01.09.2022 conform Anexei 1 la 
prezentul raport.  
2.Începînd cu data prevăzută la punctul 1, încetează efectele Hotărârii 
nr.18/2021 a Consiliului Local al comunei Râciu, privind reorganizarea 
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  ce a 
funcţionat începând cu data 1 septembrie 2021. 

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
 În acest sens, în temeiul prevederilor din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
Prezint: 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei școlare de pe 
raza comunei Râciu, pentru  anul şcolar 2022-2023 

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 

 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   ANEXA 
 

ANEXA HCL nr.    /27.01.2022 
 

Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru  anul şcolar 2022-2023, de pe raza 
comunei Râciu, conform Ordinului MEC nr. 5511/2021 

 

Nr. 
crt. 

Jud. Urban 
/Rural 

Denumirea unităţii de 
învăţământ cu 

personalitate juridică 
Adresa, nr. 

telefon/fax/e-
mail/niveluri de 

învăţământ 

Denumirea unităţii de 
învăţământ fără personalitate 

juridică 
Adresa, nr. telefon/fax/e-

mail/niveluri de învăţământ 

 
 

1 
 

 
 

MS 

 
 

Rural 

 
 

ȘCOALA 
PROFESIONALĂ 

„GHEORGHE ȘINCAI“  
RÂCIU 

STR. GHEORGHE 
ŞINCAI, NR.100,  

TEL: 426026/PRI/GIM/ 
PROF-mecanică 

                 -agricultură 
 

ȘCOALA PRIMARĂ,  
COASTA MARE, STR. 

PRINCIPALĂ NR.39/PRE/PRI 

 
 
 

2 

 
 
 

MS 

 
 
 

Rural 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
NORMAL, 

 RÂCIU, STR. GHEORGHE 
ŞINCAI, NR.100, TEL: 

426026/PRE 

3 
 
 

MS 
 
 

Rural 
 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE 
OPREA” SÂNMARTINUL DE 

CÂMPIE, NR. 6,PRE/ PRI/GIM 

4 MS Rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ, ULIEŞ, 
STR.PRINCIPALĂ 

NR.124/PRE/PRI/GIM 

 
 
 
 

Primar,                                                                     Secretar general, 
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                           Dunca Ioan 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  27 decembrie 2021 
 

privind raportul  de inspecție economico-financiară efectuat de către DGRFP Brașov  la operatorul 
economic SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.5  din 
19.01.2022 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;  
Văzând expunerea de motive nr.,,,,,, din 17.01.2022, privind rezultatele controlului de inspecție 
economico-financiară efectuat de către DGRFP Brașov  la operatorul economic SC Servicii Edilitar-
Gospodărești Râciu SRL. 
Adresa nr. MS 36/08.12.2021 a DGRFP Brașov, Serviciul Inspecție  Economico-Financiară prin care 
ne inaintează un exemplar al Raportului de inspecție economico-financiară și Dispoziția obligatorie 
ca urmare a controlului efectuat la SC Servicii Edilitar-Goospodărești Râciu SRL; 
Ţinând cont de prevederile: 
OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli; 
Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de 
organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune 
OMFP nr. 923/2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare 
la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu*) 
Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**) privind societăţile; 
Legii contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**); 
ORDINULUI nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile; 
Ordonanței nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 
ORDINULUI nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii  bugetului de 
venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. 



În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) 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. Acționarul unic, Consiliul Local al comunei Râciu  a luat la cunoștință măsurile prevăzute în 
raportul  de inspecție economico-financiară, nr. MS 36/08.12.2021, efectuat de către DGRFP Brașov  
la operatorul economic SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2.Măsurile și deficiențele constatate în prezentul raport vor fi remediate de către 
administratorul societății în termenele dispuse împreună cu responsabilul CFP și CFG. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează   primarul comunei 
Râciu și biroul financiar contabil și resurse umane.    
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC Servicii Edilitar Gospodărești Râciu SRL; 
 Biroului financiar contabil și resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ 

COMUNA RÂCIU 
 

    Strada Gheorghe Şincai nr. 58, localitatea Râciu, România, 547485  

    Tel/Fax: +4 (0265) 426.003 / +4 (0265) 426.212, www.comunariciu.ro, email: riciu@cjmures.ro  

 

 

 
Primar, 

Belean Alin-Ciprian 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind raportul  de inspecție economico-financiară efectuat de către DGRFP Brașov  la operatorul 
economic SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL 

Informaţii de bază 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2012, s-a înființat SC SERVICII 
EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL ca societate comercială, având ca 
acţionar unic Consiliul Local al comunei Râciu. 
În perioada 25.10.-08.12.2021 la SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL, 
a fost efectuată o inspectie economico-financiară de către Serviciu Inspecție 
Economică din cadrul DGRFP Brașov.  
Obiectivele acestui control au fost următoarele: 
-fundamentarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 
2019,2020 și 2021; 
-respectarea disciplinei bugetare, economico-financiare și contabile; 
-respectarea prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public și 
privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, 
-modul de organizare și exercitare a formelor obligatorii de control 
intern/managerial. 
Cu ocazia acestui control au fost constatate câteva deficiențe încălcându-se 
astfel prevederile actelor normative, conform raportului anexat. 
 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind raportul  de inspecție economico-financiară efectuat de 
către DGRFP Brașov  la operatorul economic SC Servicii Edilitar-Gospodărești 
Râciu SRL. 
 

  

Nr. de înregistrare:         din      .01.2022 

http://www.comunariciu.ro/
mailto:riciu@cjmures.ro


Semnătura 
reprezentantului legal 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  27 decembrie  2021 

 
                          

privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare“ al comunei Râciu 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.5 din    
19.01.2022  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, întocmită de Primarul comunei Râciu, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre, înregistrată sub nr.       / 20.01.2022. 
Prevederile anexei 7 alin. (2) din Hotarârea  nr.  110 din 28 decembrie 2021 privind actualizarea 
statutului comunei    Râciu; 
Caracterizarea prezentată de către domnul Dunca  Ioan, secretarul general al comunei Râciu; 
Ținând cont de: 
Prevederile art. 129, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
Prevederile art. 7, alin. (2) din Noul Cod Civil;  
Prevederile art. 36, coroborat cu dispozițiile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  
Prevederile art. 120-121 din Constituția României, republicată;   
Legii nr.199/17.11.1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 5, art. 75, art. 84, art. 87, art. 88, art. 95, alin. (2), art. 96, art. 98, 
art. 129, art. 133, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 139, art. 140, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 198, 
alin. (1-2), art. 199, alin. (1-2), art. 240, alin. (1-2), art. 243, alin. (1), lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 



 
Art.1. Se conferă Titlului de „Cetățean de Onoare“ al comunei Râciu,  profesorilor pensionari Bucur 
Ioan, Velcherean Ioan și Sălăgean Iuonel care s-au distins prin activitatea și munca depusă în domeniul 
invățământului și preotului pensionar ortodox Șoțan Ioachim  ca slujitor al lui Dumnezeu pentru 
binele locuitorilor satului Râciu. 
Art.2. Ceremonia de conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare“ al comunei Râciu, va avea loc în 
cadrul unei recepții festive organizate la o dată ce se va stabili ulterior, iar distincțiile vor fi înmânate 
de către primarul comunei Râciu. 
Art.3. Primarul comunei Râciu va aduce 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; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Domnilor prof. Bucur Ioan, Velcherean Ioan și Sălăgean Iuonel; 
 Dlui Preot Soțan Ioachim; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 

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

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de "Cetăţean de Onoare" al comunei Râciu 
 

Informaţii de bază 

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, prin care Consiliul local poate conferi persoanelor fizice 
române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al 
comunei, oraşului sau municipiului. 
Persoanele nominalizare pentru conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare" 
al comunei  Râciu, sunt personalități complexe, la care se adaugă trăsăturile 
morale care atestă că în activitatea lor s-au simţit răspunzători nu numai 
profesional, ci şi în relaţiile cu oamenii, ceea ce dă măsura angajamentului 
faţă de sine însuşi şi lumea în care trăieşte, conferindu-le şi o autoritate 
morală care- le întregeşte identitatea. 
Prin susţinuta lor activitate a avut o contribuţie majoră la menținerea unui 
climat de liniște și pace în comuna Râciu. 

   

Propunerea spre aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind conferirea Titlului de "Cetăţean de Onoare" al comunei 
Râciu 
 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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2020-2024 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 27 decembrie 2021 

 
 
privind aprobarea implementării proiectului "Creșterea eficienței energetice a  blocurilor de 
locuințe din comuna Râciu" și a cheltuielilor aferente 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.5 
din 19.01.2022, 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.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând:  
Expunerea de motive nr.             din data de 20.01.2022, a primarului comunei Râciu;  
Raportul de specialitate nr. ………………al Biroului financiar-contabil și resurse umane 
privind fundamentarea proiectului de hotărâre prin care se propune realizarea documentației 
tehnico-economice, faza DALI, pentru creșterea eficienței energetice la 3 blocuri de locuințe din 
comuna Râciu.  
Având în vedere: 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-
economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și 
completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, art. 15, alin. b; 
în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, adoptă următoarea, 

 
HOTĂRÂRE: 



 
Art.1 Se aprobă implementarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a  blocurilor de 
locuințe din comuna Râciu" și a cheltuielilor aferente. 
Art.2. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata, implementării proiectului 
"Creșterea eficienței energetice a  blocurilor de locuințe din comuna Râciu"  pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 
Art.3. Se împuternicește domnul Belean Alin-Ciprian, primarul comunei Râciu, să semneze toate 
actele necesare și contractul de finanțare în numele comunei Râciu. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

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

                                                                                                                                              

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea implementării proiectului "Creșterea eficienței energetice a  blocurilor de 
locuințe din comuna Râciu" și a cheltuielilor aferente 

 

Informaţii de bază 

Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe rămâne unul dintre principalele 
priorităţi pe care autoritatea locală şi le-a propus a le realiza în următoarea perioadă. 
Principalele obiective ale programului sunt: creşterea performanţelor energetice a 
clădirilor, reducerea facturilor de energie termică, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
pentru părţi importante din populaţie, îmbunătăţirea aspectului estetic al clădirilor, 
diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, creşterea independenţei energetice prin reducerea consumului de combustibil 
utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi ameliorarea aspectului 
urbanistic al localităţilor. 
Astfel, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, este necesar ca în etapa 
precontractuală să fie aprobat de către Consiliul Local al comunei Râciu, proiectul 
“Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din comuna Râciu, prin 
reabilitarea termică a acestora și cheltuielile legate de proiect. 

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
 În acest sens, în temeiul prevederilor din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ 
Prezint: 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului "Creșterea eficienței 
energetice a  blocurilor de locuințe din comuna Râciu" și a cheltuielilor aferente. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  27 decembrie  2021 

 
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022, ce vor fi  executate de catre 
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.     din 19.01.2022  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;  
Văzând expunerea de motive nr.      din 17.01.2022, prezentată de domnul Curticăpean Răzvan-Condrate-viceprimar 
cu privire la lucrările de interes local care urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social, 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.6 alin. (2) (7) şi (8) din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat; 
HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit.g) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. Se aprobă  Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022, ce vor fi  executate de catre beneficiarii 
de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit anexei care face parte 
întegrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează   viceprimarul şi   consilierul 
asistent  cu probleme de asistenţă socială. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 A.J.P.I.S Mureş; 
 Compartimentului asistenţă socială; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  

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

Belean Alin-Ciprian 
   ………………………. 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022, ce vor fi  executate de catre 
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Informaţii de bază 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in art. 6, alin.7 din Legea nr. 416/2001 
- Legea privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
care precizeaza faptul ca primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni 
sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca, sa tina evidenta 
acestor ore si sa asigure instructajul privind tehnica securitatii in munca.  
Planul de actiuni sau lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a 
consiliului local. Planul de actiuni sau lucrari de interes local, lista cuprinzand 
beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele ce urmeaza sa efectueze actiuni 
sau lucrari de interes local va fi transmis agentiilor pentru prestatii sociale 
judetene si afisat la sediul primariei.  
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare, una din persoanele apte de munca din 
familia beneficiara de ajutor social, are obligatia de a presta lunar, actiuni sau 
lucrari de interes local, conform anexei ce face parte integranta din prezenta 
hotarare.  

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
   În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) din OU 57/2019 privind 

Codul administrativ 
   Prezint: 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes 
local pe anul 2022, ce vor fi  executate de catre beneficiarii de ajutor social, 
conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.  
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