
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
10.01.2022 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada februarie -
aprilie  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 10.02.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …… din 
02.02.2022, 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; 
Analizând: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu nr......... din  ......02.2022 privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada februarie-aprilie 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 
(februarie-aprilie 2022), dl/dna consilier ..................................................... 
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.  

 
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  25 octombrie 2021 

                                                 
 

privind modificarea și completarea art. 4 din  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 10.02.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 19 din       
02.02.2022, 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……./   .02.2022 prezentată de domnul Belean Alin-Ciprian 
primar al comunei Râciu, privind modificarea și completarea art. 4 din  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. 
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr……/….02.2022 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 
modificarea și completarea art. 4 din  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.  
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 modifică și se completează art. 4 din  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, care va avea următorul conținut: 
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 și juridice, se acordă 
o bonificaţie de 10 %. 
Art.2.  Celelalte articole ale hotărârii rămân nemodificate. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul comunei Râciu prin 
Biroul financiar contabil şi resurse umane. 
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; 
 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. 
 
 
 
 
 

 
 

 
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   27.01.2022 

 
privind acordarea unor premii elevelor  Vulc Geanina  și Oltean Ionela, din cadrul Școlii 
Profesionale ”Gheorghe Șincai Râciu”, care au obținut performantele deosebite la acțiunile 
sportive naționale și internaționale oficiale, precum și profesorului care le-a pregătit pe acestea 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 10.02.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr……….                   
din 02.02.2022  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 a primarului, nr. ......../....02.2022, privind acordarea unor premii elevelor  
Vulc Geanina  și Oltean Ionela, din cadrul Școlii Profesionale Gheorghe Șincai Râciu, care au obținut 
performantele deosebite la acțiunile sportive internaționale oficiale, precum și profesorului care 
le-a pregătit pe acestea. 
Imaginea și numele comunei Râciu au fost promovate în mod exceptional de către elevele Vulc 
Geanina și Oltean Ionela, eleve în cadrul Școlii Profesionale Gheorghe Șincai din localitatea Râciu 
care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive naționale și internaționale oficiale de 
darts, datorită pregătirii și atenției speciale acordate acestor eleve de către profesorul de educație 
fizică și sport Kadar Laszlo. 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: - prevederile art.36, alin.(4) din O.U.G. 
nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-
bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
- art.18^1, alin.(2), lit."f' din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, modificata si 
completata;  
- art.l29, alin.(2), lit."d" si alin.(7), lit."f' din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
In temeiul art.139 alin.(1) coroborat cu art.196, alin.(1), lit."a", din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei pentru acordarea unor premii elevelor Vulc Geanina 
și Oltean Ionela din cadrul Școlii Profesionale ”Gheorghe Șincai Râciu”, care au obținut 



performanțe deosebite la acțiunile sportive naționale și internaționale oficiale în domeniul sportiv- 
darts, precum și profesorului Kadar Laszlo care le-a pregătit pe acestea, revenindu-le fiecăreia 
suma netă de 500 lei. 
Art.2. Se aprobă acordarea distincției ”Diplomă de excelență” persoanelor nominalizate la 
art.1pentru contribuția adusă la promovarea imaginii comunei Râciu. 
Art.3.Plata premiului se va face din bugetul local al comunei Râciu, de la cap.67.02 titlul 20.  
Art.4.Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de catre primarul comunei Râciu prin biroul  
financiar - contabil  și resurse umane. 
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 și resurse umane; 
 Persoanelor nominalizate la art.1. 
 Școlii Profesionale Gheorghe Șincai 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,                                                                      Vizat pentru legalitate:  
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  10 ianuarie 2022 
 

  

privind domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii, persoane fizice vor presta 

activităţi în folosul comunităţii în anul 2022 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 10.02.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. …… din        
02.02.2022  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;  
Analizând: Expunerea de motive a Viceprimarului comunei Râciu înregistrată sub nr. ……….. 
/…….01.2022 şi Coraportul întocmit de Biroul financiar contabil și resurse umane, înregistrat sub 
nr. ……./…...02.2022;  
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Râciu;  
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al 
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul art. 129 alin.(4), lit.c) art.196, alin.(1), lit a) din  din   Ordonanța de urgență  nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1. Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii, persoane fizice, 
vor executa sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, după cum urmează:  
a) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în pieţe, parcuri şi zonele 
de agrement; b) întreţinerea curăţeniei şi acţiuni de deszăpezire în parcările publice; c) curăţarea 
spaţiilor verzi de pe aliniamentele stradale aflate în domeniul public al comunei Râciu;  
d) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire la baza sportivă, e) alte 
lucrări de orice fel în folosul comunităţii pe raza administrativ-teritorială a comunei Râciu. 



Art.2.Prestarea activităţii în folosul comunităţii se va face în cadrul  S.C. Servicii Edilitar 
Gospodărești Râciu SRL și Primăria comunei Râciu.  
Art.3.Evidenţa şi supravegherea contravenienţilor se va face prin grija Viceprimarului comunei 
Râciu, în baza unui program.  
Art.4.Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contravenienţi a activităţilor în folosul 
comunităţii prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.5.Contravaloarea unei ore de muncă în folosul comunităţii se stabileşte după următoarea 
formulă: salariul minim brut pe ţară/numărul de ore pentru un program complet de lucru stabilit 
prin actele normative în vigoare la data transformării amenzii contravenţionale în prestarea unor 
servicii în folosul comunităţii.  
Art.6.Contravaloarea prestaţiilor efectuate de către contravenienţi se virează la bugetul local al 
comunei Râciu.   
Art.7.Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti privind transformarea amenzii, Biroul 
fianciar contabil și resurse unane va opera stingerea obligaţiilor fiscale reprezentând amenzile 
pentru care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii.  
Art.8.Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă orice prevederi contrare.  
Art.9.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul comunei Râciu, 
Biroul financiar contabil și resurse umane şi S.C. Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRL.  
Art.10.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. 
  
 

 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate, 
Belean Alin-Ciprian                                                  Secretar general-Dunca Ioan                
                                                                                              
 ………………………….....                                            ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   27.01.2022 

 
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil identificat 
în CF 50928 având categoria de folosință drumuri aparţinând domeniului public al comunei Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 10.02.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr……….                   
din 02.02.2022  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 a primarului, nr. ......../....02.2022, privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei 
cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului public al comunei Râciu; 
Adresa nr. 237/07.01.2022 a Administrației Bazinale de Apă Mureș, înregistrată la instituția noastră 
sub nr. 237/14.01.2022 prin care ne informează despre suprapunerile în două locuri cu terenurile 
albiei minore a pârâului Ulieș, nr. cadastral 4.1.74.5. 
Văzând documentaţia tehnică privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 50928/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; 
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. ….. /…..02.2022;  
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 50928 având 
categoria de folosință drumuri aparţinând domeniului public al comunei Râciu, executată de SC 
TEODOL SRL, conform Anexei nr.1.  
Art.2.Se aprobă dezmembrarea suprafeței de 27049 mp, a imobilului-teren extravilan situat în 
Comuna Râciu, Județul Mureș, proprietate publică a Comunei Râciu cu număr cadastral 50928 înscris 
în Cartea Funciară nr. 50928 a Comunei Râciu, în 5 loturi după cum urmează:  
a) Nr. cadastral_______________ (Lot 1), drum intravilan  cu suprafața de 14840 mp, proprietar 
COMUNA RÂCIU,  în cotă de 1/1 parte teren, conform Certificatului de urbanism nr…….din data 
de………..eliberat de Comuna Râciu. 
b) Nr. cadastral_______________ (Lot 2), drum intravilan  cu suprafața de 34 mp, proprietar 
COMUNA RÂCIU,  în cotă de 1/1 parte teren, conform Certificatului de urbanism nr…….din data 
de………..eliberat de Comuna Râciu care se transmite către statul român cu drept de administrare 
Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Mureș. 
c) Nr. cadastral_______________ (Lot 3), drum intravilan  cu suprafața de 6500 mp, proprietar 
COMUNA RÂCIU,  în cotă de 1/1 parte teren, conform Certificatului de urbanism nr…….din data 
de………..eliberat de Comuna Râciu. 
d) Nr. cadastral_______________ (Lot 4), drum intravilan  cu suprafața de 40 mp, proprietar 
COMUNA RÂCIU,  în cotă de 1/1 parte teren, conform Certificatului de urbanism nr…….din data 
de………..eliberat de Comuna Râciu care se transmite către statul român cu drept de administrare 
Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Mureș. 
e) Nr. cadastral_______________ (Lot 5), drum intravilan  cu suprafața de 5635 mp, proprietar 
COMUNA RÂCIU,  în cotă de 1/1 parte teren, conform Certificatului de urbanism nr…….din data 
de………..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. 
 
 

 
 

 

PRIMAR,                                                                      Vizat pentru legalitate:  
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 28 ianuarie 2022 

 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Râciu pentru anul 2022  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 10.02.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr..... din 
02.02.2022  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;  
Analizând 
Adresa nr. 1841067 din  27.02.2022 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al 
Judeţului Mureş privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Râciu 
pentru anul 2022. 
Expunerea de motive înregistrată sub nr...... din ....02.2022   întocmită de  domnul Belean Alin-
Ciprian  primarul comunei Râciu; 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu. 
În conformitate cu prevederile: 
Ordinului nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aprobare a P.A.A.R., şi a structurii cadru;  
Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, (*republicată*) - (*actualizată*); 
Ordinului 1184/2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de 
evacuare in situatii de urgenta; 
Ordinului 886/2005, pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de 
instiintare, avertizare si alarmare a populatiei; 
Hotărârea nr. 182 din 9 februarie 2006 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2004 
pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de 
seisme şi/sau alunecări de teren; 
HG 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi 
reducerea efectelor inundaţiilor; 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu alin.(7), lit.h),  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 aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Râciu pentru anul 2022, 
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  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; 
 S.V.S.U. 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                
 ………………………….....                                            ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  10 ianuarie 2022 

 
privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2022 al comunei 
Râciu 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 10.02.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. ..... din 
02.02.2022  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;  
Analizând:  
Adresa nr.3710560/28.01.2021 transmisă de ISU Horea al județului Mureș, privind transmiterea spre 
avizare a planului propriu de pregătire pentru anul în curs, 
Expunerea de motive înregistrată sub nr. ......./........02.2022 întocmită de  domnul Belean Alin-Ciprian  
primarul comunei Râciu; 
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Râciu. 
Având în vedere: 
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea   nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile 
serviciilor de urgență profesioniste; 
Hotărârea Guvernului nr.1492/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 
de urgență; 
Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor 
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al 
protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; 
Hotărârea Guvernului   nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile 
de urgență voluntare; 



Hotărârea  Guvernului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, 
condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive 
ale personalului din serviciile de urgență voluntare/private. 
Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.1/IG din 
04.01.2019 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor 
prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din 
administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate în anul 2019; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor  nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de 
planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 
prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 106/2007 – pentru aprobarea Criteriilor de stabilire 
a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau 
personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de  
performanţă   privind   constituirea, încadrarea şi dotarea  serviciilor voluntare şi a serviciilor private  
pentru situaţii de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de 
protecţie civilă; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 166/2010 - pentru aprobarea Dispozițiilor generale 
privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 146/2013 - pentru aprobarea Dispozițiilor generale 
de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 605/2008 - pentru aprobarea Dispozițiilor generale 
de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea  de miriști, vegetație 
uscată și resturi vegetale; 
Ordin comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1160/2006 și Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de 
teren; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale 
de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber; 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 
autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor; 



Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor; 
Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.28/2009 și al Ministerului Culturii, 
Cultelor și Patrimoniului Național nr.2338/2009 – pentru  aprobarea  Dispozițiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la obiective de cult; 
Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1508/2006, Ministerului 
Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr.2058/2006 și Ministerului Educației și Cercetării 
nr.5709/2006 pentru  realizarea și implementarea în sistemul educațional a Programului național de 
educație antiseismică a elevilor; 
Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din 
învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 62170/9647/2013; 
Ordinul Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 3825/2013 privind aprobarea regulamentelor concursurilor 
naţionale "Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa. 
În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.d), alin.7, lit.h), 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 aprobă  Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2022 al comunei Râciu, 
conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. 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; 
 S.V.S.U. 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                                                                  Secretar general  
                                                                                                         Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                           ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  10 ianuarie  2022 

 

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului 
si raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2021 la SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL. 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  10.02.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr…… 
din   02.02.2022  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;  
Analizând 
Situaţiile financiare anuale ale SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, la care Consiliul 
Local  este asociat unic;    
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu, nr........ din data de ,..02.2022; 
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr....... din ..02.2022 
privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2021, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL,  
Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, care la  CAP. IV, ART. 10.12. 
alin (1), prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, asociatul unic, 
va aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii.   
Avand  în vedere: 
Prevederile art.35 din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) a 
contabilităţii; 
Prevederile ORDONANŢEI nr. 64 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind repartizarea 
profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; 
Prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
societăţile***); 
Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  



Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate; 
În temeiul  art. 139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a), din   Ordonanța de urgență  nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  

 

 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă bilanţul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul 
administratorului pentru exercitiul financiar 2021 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL, conform anexelor ......... 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-contabil 
şi resurse umane. 
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; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL; 
 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 Aln-Ciprian                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  10 ianuarie 2022 

 
 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI 
RÂCIU SRL, pentru anul 2022.  

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  10.02.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr...... din 
02.02.2022, conform art.133 alin. (1), lit a), 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 
Raportul Biroului financiar-contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. ......../........02.2022, și expunerea de motive a primarului comunei 
Râciu, în calitate de iniţiator nr.,,,,,,,,/.............02.2022,  
Luând în discuţie Raportul întocmit de SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, prin care 
se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2022; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2012, prin care SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL a fost înfiinţată ca societate comercială, având ca acţionar unic Consiliul 
Local al comunei Râciu; 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*) 
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 de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele 
publice locale,   
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. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU 
SRL pe anul 2022, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către Asociatul unic. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul societăţii. 
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; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL; 
 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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