
                                                                                                                       

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  10.01.2022   
 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  angajamentelor legale 
pe anul 2022  

 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 15.02.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.23 din 
07.02.2022  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;  
Văzând: expunerea de motive nr. 841 din 09.02.2022, întocmită de către primarul comunei Râciu 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  listei de investitii pe anul 
2022; 
Raportul nr. 842 din 09.02.2022 al Biroului financiar contabil şi resurse umane din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Râciu;  
Raportul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism; 
Adresa nr. .................... a Consiliului Județean Mureș privind transmiterea Hotărârii Consiliului 
Județean Mureș nr....................... privind repartizarea pe anul 2022 a sumelor reprezentând fond 
la dispoziția consiliului județean, a sumelor defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor 
privind drumurile județene și comunale și a sumelor pentru derularea Programului pentru școli al 
României în perioada ianuarie-iunie a anului școlar ...................., precum și estimarea sumelor ce 
vor fi repartizate pentru anii-2023-2024. 
Decizia nr. ............... a DGRFP Brașov-AJFP Mureș privind repartizarea sumelor pe uat-urile din 
județul Mureș, reprezentând sume defalcate din TVA  și a cotelor defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale. 
 Decizia nr. ...................... a DGRFP Brașov-AJFP Mureș privind repartizarea sumelor pe uat-urile 
din județul Mureș, reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, partea destinată finanțării de bază a 
unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art.104 
alin. (2), lit.b-d) din Legea educației naționale nr.1/2011, *actualizată. 
Procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre nr. 7895 din data de 31.12.2021. 
Avand în vedere prevederile:  
LEGII Nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, 



Art. 8 lit. a), art.19 alin. (1), lit. "a", art.20 alin. (1), lit. "a", art.26, art.39 alin. (3), (4), (5), (6) şi (8), 
art.45, art.46 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
Art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.a) din OU 57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul prevederilor art 139 alin (3), lit.a) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei Râciu pe anul 2022, la partea de venituri în suma de 
13.017.000 lei și la partea de cheltuieli in sumă de  13.017.000 lei, pe sectiunea de funcționare și 
sectiunea de dezvoltare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aprobă Secțiunea de funcționare a bugetului local la partea de venituri in suma de 
4.892.000 iar la partea de cheltuieli in suma de 8.125.000 lei. 
Art.3. Se aprobă Secțiunea de dezvoltare a bugetului local la partea de venituri in suma de 
4.892.000 lei iar la partea de cheltuieli in suma de 8.125.000 lei. 
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 0 lei din care:  
-  sectiunea functionare 0  lei                                                                        
-  sectiunea dezvoltare  0 lei       
Sinteza bugetului arată astfel:  
 

VENITURI TOTAL COD 13.017.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18. 10.000 

Cote defalcate din impozit pe venit 04.01 1.024.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 934.000 

Sume repartizate din fondul la dispozitia cj 04.05 295.000 

Impozit pe clădiri 07.0100 262.000 

Impozit pe teren 07.02.00 572.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 30.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 843.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 25.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 896.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 330.000 

Alte taxe pt utilizarea bunurilor 16.50.00 1.000 

Alte impozite si taxe 18.50.00 500.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 100.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 150.000 

Sume din excedentul anilor precedenti 40.11.00 1.000.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00 185.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 5.640.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 150.000 

Programe FADR 48.04.02 70.000 

 



CHELTUIELI TOTAL COD 13.017.000 

Autorităţi publice  51.02 2.429.000 

Alte servicii publice generale  54.02 399.000 

Invăţământ  65.02 446.000 

Cultură  67.02 628.000 

Asistenţă socială 68.02 648.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 1.200.000 

Protecţia mediului 74.02 193.000 

Alte acţiuni generale  80.02 4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 7.070.000 
  

Art.4 Se aprobă angajamentele legale  din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi Biroul financiar 
contabil şi resurse umane. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
Belean Aln-Ciprian                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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Primar, 
Belean Alin-Ciprian 
   ………………………. 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2022 

Informaţii de bază 

        
Bugetul pe anul 2022 a fost gândit şi planificat ţinând cont de veniturile si cheltuielile  
anului 2021,  de sumele primite de la Ministerul de Finanţe şi Consiliul Judetean 
Mures precum si  de veniturile din impozite si taxe locale la nivelul incasarilor anului 
2021. 
Deasemenea s-au avut in vedere investitiile propuse a se realiza in anul 2022. 
Sinteza bugetului va arata astfel:  
La partea de venituri astfel:        

- Impozit pe venit din transferuri imobiliare  cod 03.18 : 10.000 lei   
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.01. :   1.024.000  lei  
- Cote si sume defalcate din impozit pe venit  cod 04.04. :      934.000  lei  
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cod 04.05. : 
295.000 lei  
-Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor cod 11.02.02 :928.000 lei suma, cu destinaţie precisă astfel: 
-  cheltuieli materiale învaţământ 341.000 lei; 
- burse scolare 85.000 lei; 
- sume repartizate pentru finantarea cheltuirlilor cu serviciile publice comunitare de 
evidenta a persoanelor 13.000 lei; 
-  tichete sociale 20.000 lei; 
-  indemnizaţii asistenti personali pentru persoane cu handicap 482.000 lei. 
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile cod 11.02.05 
: 25.000 lei       
- Sume din TVA pentru echilibrare cod 11.02.06: 896.000 lei    
- Din impozite si taxe locale preconizam a se incasa suma de 1.945.000 lei  
- Din fonduri europene si guvernamentale, in baza contractelor de finantare 
incheiate, se prevede a se realiza suma de 6.045.000 lei astfel: 

Nr. de înregistrare:  841 din  09.02.2022 

http://www.comunariciu.ro/
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- subventii pt.acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 185.000 lei; 
-sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare 
sistematica 150.000 lei; 
- schimbare de destinatie centrala termica in gradinita copii, comuna Râciu, 
jud.Mures – prefinantare 70.000 lei 
- modernizare drumuri comunale ( DC 142B) 5.640.000 lei 
- Din excedentul anilor precedenti suma de 1.000.000 lei     
Suma totala la partea de venituri este : 13.017.000 lei     
În urma calculului sumelor pe care am stabilit a le încasa, am analizat modul cum 
repartizăm sumele pe cheltuieli. La stabilirea salariilor pentru toţi angajaţi, s-au luat 
in calcul cheltuielile lunii decembrie 2021.     
La partea de cheltuieli vă  propun următoarele:      
Vă prezint lucrările mai importante care au fost prevăzute în buget pentru a fi 
cheltuite.        
La cap 51" Autorităţi executive " am propus suma de 2.436.000 lei: 
- cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor 1.196.000 lei; 
- cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere 
si reparatii cladiri, auto, utilaje, echipamente de calcul, xerox, rechizite, servicii 
prestate de terti, deplasari, pregatire profesionala, etc) 1.075.000 lei 
- pentru proiectut Mocanita 5.000 lei 
- transferuri intre unitati ale administratiei publice 10.000 lei. 
- achizitie cantar  de mare tonaj 150.000 lei.      
La cap 54 "alte servicii publice generale "am propus a cheltui suma de 397.000 lei 
din care: 
-cheltuieli cu salariile si obligatiile bugetare aferente salariilor 168.000 lei; 
-cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere 
si reparatii cladiri, auto, utilaje, echipamente, rechizite, servicii prestate de terti, 
deplasari, pregatire profesionala, etc) 59.000 lei; 
- cheltuieli cu serviciul de paza 120.000 lei;   
- reabilitare cladire SMURD 50.000 lei       
La cap 65"Învăţamânt" am propus a se cheltuie din totalul de 446.000 lei  
- cheltuieli de întreţinere şi funcţionare 341.000 lei; 
- tichete sociale 20.000 lei.  
- burse scolare 85.000 lei     
La cap 67"Cultura si sport" propunem a se cheltui suma de 628.000 lei, din care:  
- cheltuieli cu bunuri si servicii (eneregie electrică, gaz, apa, combustibili, intretinere 
si reparatii cladiri, servicii prestate de terti, deplasari, evenimente culturale, etc) 
123.000 lei    
- pt sport 45.000 lei (sustinere, intretinere baza sportiva, alte cheltuieli) 
- sustinerea cultelor 80.000 lei;    
- reabilitare, modernicare camin cultural Sânmartinu de Câmpie 50.000 lei 
- renovare, modernizare camin cultural Nima Râciului 250.000 lei 
- festivalul Vasile Contiu si alte evenimente culturale 80.000 lei 
La cap 68" Ajutor social"propunem suma de 648.000 lei : 



- asistenţii sociali 482.000; 
-  ajutoarele de încalzire 166.000 lei .       
La cap 70 "Locuinte mediu, iluminat"  am prevăzut a cheltui  suma de 1.200.000 lei 
din care se platesc: 
-  iluminatul public  150.000 lei; 
-  lucrari de inregistrare sistematica 150.000 lei;       
- Amenajare parcare dispensar uman Râciu  20.000 lei; 
- Amenajare panou intrare in localitatea Raciu 30.000 lei; 
- Statie electrica de incarcare 20000 lei; 
- Constructie capela mortuara in Sânmartinul de Câmpie 30.000 lei;  
- Constructie capela mortuara in Ulies 30.000 lei; 
- Amenajare parc Profi 150.000 lei; 
- lucrari  PUZ  60.000 lei. 
- sala de evenimente Coasta Mare 20.000 lei; 
- proiect reabilitare blocuri 50.000 lei; 
- Construire parc de agrement Târg Râciu  50.000 lei; 
- Amenajare zona industriala 70.000 lei; 
- Retea apa Hagau 80.000 lei; 
- Retea apa , canal Nima Râciului 150.000 lei; 
- Prelungire sistem de alimentare cu apa Coasta Mare 40.000 lei. 
La cap 74" propunem suma de 193.000 lei dincare:     
- gestionarea deseurilor si alte cheltuieli de igienizre a mediului  53.000 lei; 
- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 140.000 lei;   
La cap. 80 "Prevenirea si combarea dezastrelor" am propus suma de 4.000 lei 
La cap 84 "Drumuri si poduri" propunem sum de 7.070.000 lei din care:  
- implementarea proiectului “Modernizare drumuri comunale DC 142B" 6.100.000 
lei;  
- intretinere si reparatii drumuri 345.000 lei.  
- modernizare strazi si drumuri comunale in comuna Râciu jud ms lot I si II  50.000 
lei.  
- modernizare trotuare 200.000 lei; 
- Asfaltare strazi Ulies 260.000 lei;  
- Asfaltare str. Garii, Raciu 65.000 lei; 
- Drumuri de exploatatie agricola 50.000 lei.      
Sinteza bugetului arată astfel:  

VENITURI TOTAL  COD 13.017.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18.  10.000 

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 1.024.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04 934.000 

Sume repartizate din fondul la dispozitia cj 04.05 295.000 

Impozit pe clădiri 07.0100 262.000 

Impozit pe teren 07.02.00 572.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00 30.000 



Taxa pe valoare adaugată 11.02.00 843.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05 25.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 896.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 330.000 

Alte taxe pt utilizarea bunurilor 16.50.00 1.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 500.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00 100.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 150.000 

Sume din excedentul anilor precedenti 40.11.00 1.000.000 

Subventii pentru plata ajutor incalzire locuinta 42.34.00 185.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 5.640.000 

Sume alocate ANCPI 43.34.00 150.000 

Programe FADR 48.04.02 70.000 

 

CHELTUIELI TOTAL COD 13.017.000 

Autorităţi publice  51.02 2.429.000 

Alte servicii publice generale  54.02 399.000 

Invăţământ  65.02 446.000 

Cultură  67.02 628.000 

Asistenţă socială 68.02 648.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 1.200.000 

Protecţia mediului 74.02 193.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 7.070.000 
 

  
 

   

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  
angajamentelor legale pe anul 2022 
 

  

Semnătura 
reprezentantului 

legal 

  

 

 
 
 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2020-2024 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din          ianuarie 2022 

 
privind trecerea din domeniul privat al comunei Râciu în domeniul public al comunei Râciu a 
construcțiilor identificate în CF 50260, nr. Topografic 50260-C1, 50260-C2 și a terenului intravilan 
identificat în CF 50260 Râciu în suprafață de 2702 mp, situate în localitatea Râciu, str. Gheorghe 
Șincai, nr. 72, și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Râciu, atestat prin HG 964/2002 cu modificările și completările ulterioare  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 15.02.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 23 din 
07.02.2022, 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 nr. 843 din data de 09.02.2022 a primarului Comunei Râciu privind trecerea din 
domeniul privat al comunei Râciu în domeniul public al comunei Râciu a construcțiilor identificate în 
CF 50260, nr. Topografic 50260-C1, 50260-C2 și a terenului intravilan identificat în CF 50260 Râciu în 
suprafață de 2702 mp, situate în localitatea Râciu, str. Gheorghe Șincai, nr. 72, și completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Râciu, atestat prin HG 964/2002 cu 
modificările și completările ulterioare;  
Raportul  de specialitate al biroului financiar contabil și resurse umane nr. 844 din data de 09.02.2022. 
Văzând avizul favorabil al comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea 
teritoriului si urbanism, avizul favorabil al Comisiei juridice si de disciplina, protectie mediu si turism 
precum şi avizul de legalitate al Secretarului General al comunei Râciu; 
Ținând cont de: dispozițiile art. 286, art.287, lit."b", art. 296, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 
privind Codul Administrativ, precum şi cele ale H.G. nr. 392 din 14 mai 2020 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat 
al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor 
Prevederile art. 868 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată 
In raport cu prevederile art.41, alin.(5) din Legea nr.7/1996 a cadastrului sj a publicitații imobiliare 
republicata, modificata si completata; 
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. „g”, ale art. 140, alin. 1, precum 
şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ adoptă 
următoarea; 

HOTĂRÂRE: 



 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Râciu a bunurilor 
prevăzute în anexa nr. 1, – parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă completarea „inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu 
conform anexei nr. 2 – parte din prezenta hotărâre. 
Art.3. Biroul financiar contabil și resurse umane va proceda la înregistrarea bunurilor în evidenţele 
mijloacelor fixe. 
Art.4. Compartimentul agricol, cadastru și relații publice va întreprinde demersurile necesare 
efectuării operaţiunilor de modificare in evidentele de cadastru și publicitate imobiliară. 
Art.5. Biroul financiar contabil  va proceda la modificarea înregistrării bunurilor din evidențele fiscale. 
Art.6. Primarul comunei Râciu prin structura de specialitate va urmări ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.7.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 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                
 ………………………….....                                              ………………………. 
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 Primar 
Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al comunei Râciu în domeniul public al 
comunei Râciu a construcțiilor identificate în CF 50260, nr. Topografic 50260-C1, 50260-C2 și a terenului 
intravilan identificat în CF 50260 Râciu în suprafață de 2702 mp, situate în localitatea Râciu, str. 
Gheorghe Șincai, nr. 72, și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Râciu, atestat prin HG 964/2002 cu modificările și completările ulterioare  

Informaţii de bază 

Ținând cont de: dispozițiile art. 286, art.287, lit."b", art. 296, alin. (2) din O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, precum şi cele ale H.G. nr. 392 
din 14 mai 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al 
oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, bunurile propuse pentru a fi trecute din 
domeniul privat in domeniul public al comunei Râciu se regăsesc în inventarul 
domeniului privat la pozițiile 11,12,13, fiind identificate conform anexei la 
prezenta hotărâre. 
Planul Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA C5 – VALUL 
RENOVĂRII, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență 
în în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.1: Renovarea integrată 
(consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 
reprezintă un sprijin esențial pentru unitățile administrativ teritoriale 
Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea 
fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a 
consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri 
verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea 
arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare 
a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru 
implementarea investițiilor. 

Nr. de înregistrare:  843 din  09.02.2022 

http://www.comunariciu.ro/
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Schema de finanțare va asigura faptul că cel puțin 90% din alocarea totală 
pentru Axa 1 va fi utilizată pentru lucrări de creștere a eficienței energetice și 
nu mai mult de 10% din alocare va fi utilizată pentru consolidarea seismică și 
alte lucrări complementare (cum ar fi protecția împotriva incendiilor, 
accesibilitatea etc.). 
În clădirea Remiza  nouă PSI funcționează SMURD Râciu și Detașamentul de 
pompieri care asigură intervenții în zona de câmpie a județului, de aceea este 
nevoie de de acest program de investiții. Iar în clădirea identificată cu 
denumirea Clădire foste birouri se dorește amenajarea unui centru medical de 
permanență. 
Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor 
eligibile ale proiectului fără TVA. 
În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor 
eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării - MDLPA, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială 
neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar/lider de parteriat/partener. 

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit.a) din OU 57/2019 
privind Codul administrativ, considerăm că se poate promova: 
Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al comunei Râciu în 
domeniul public al comunei Râciu a construcțiilor identificate în CF 50260, nr. 
Topografic 50260-C1, 50260-C2 și a terenului intravilan identificat în CF 50260 
Râciu în suprafață de 2702 mp, situate în localitatea Râciu, str. Gheorghe Șincai, 
nr. 72, și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Râciu, atestat prin HG 964/2002 cu modificările și completările 
ulterioare  

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2020-2024 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din          ianuarie 2022 

 
privind modificarea și completarea HCL nr. 87 din 26 octombrie 2021 pentru  predarea către  

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI prin Compania Naţională de 

Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului 

de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, 

comuna Râciu" 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta   ordinara din data de 15.02.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 23 din 
07.02.2022, 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 nr. 847/09.02.2022 a primarului Comunei Râciu privind modificarea și 
completarea HCL nr. 87 din 26 octombrie 2021 pentru  predarea către  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, 
modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu"; 
Raportul de specialitate nr.848/09.02.2022 întocmit de biroul financiar contabil și resurse umane 
privind modificarea și completarea HCL nr. 87 din 26 octombrie 2021 pentru  predarea către  
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI   prin Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna 
Râciu"; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 19.08.2021 privind aprobarea temei de proiectare pentru  
obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Sânmartinu de 
Câmpie, comuna Râciu, județul Mureș“; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 20/15.02.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 86 din 26 octombrie 2021 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, 
modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu“ 
Adresa instituției noastre nr. 3709/25.05.2021 către Compania Națională de Investiții privind 
includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social  Subprogramul –



"Așezăminte Culturale“ a obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în 
satul Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu“; 
Adresa nr. 39646/09.09.2021 a Companiei Naționale de Investiții-Direcția Promovare Investiții-
Departamentul Promovare Investiții Învățământ, Cultură și Alte Obiective, înregistrată la instituția 
noastră sub nr. 5799/24.09.2021, prin care ne informează că obiectivul de investiții a fost introdus pe 
Lista sinteză a Subprogramului –"Așezăminte Culturale“ aprobată prin ordin MDLAP nr. 
1202/24.08.2021; 
Adresa Companiei Naționale de Investiții-Direcția Promovare Investiții-Departamentul Promovare 
Investiții Învățământ, Cultură și Alte Obiective înregistrată la instituția noastră sub nr. 859/09.02.2022 
privind modificarea și completarea hotărârilor adoptate. 
Ținând cont de prevederile: 
O.G. nr. 25/26.07.2001 privind infiintarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.;  
Ordonanţei Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 25/26.07.2001 
privind infiintarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.; 
Art. 96, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. a), art 298 și art. 300, alin. (1), lit. e), din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
Art. 139 alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 140 alin.(1) din O.U.G.  nr.57/3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate  din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare ;  
In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3  iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 87 din 26 octombrie 2021 pentru  predarea către  
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI prin Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna 
Râciu", care va avea următorul conținut: 
Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a amplasamentului, unui imobil,  situat în satul 
Sânmartinu de Câmpie, nr. 15, Comuna Râciu, județul Mureș și aflat în administrarea Consiliului local  
al comunei Râciu, în suprafață construita de 429 mp, si teren aferent in suprafata de 7057 mp, 
identificat potrivit Cărții funciare nr. 52549, nr. cadastral 377, liber de orice sarcini, în vederea şi pe 
perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare 
cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu". 
Art. 2. Se aprobă demolarea construcțiilor aflate pe amplasament (construcții care nu fac obiectul 
predării), identificate din punct de vedere cadastral cu nr. 52549-C3, anterior incheierii protocolului  de 
predare-primire. 



Art.3.Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 
Art.4. Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritoriala comuna Râciu, județul 
Mureș a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil 
utilizat etc.); 
Art.5. Unitatea administrativ-teritoriala comuna Râciu,  se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 
Art.6.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT 
comuna Râciu în valoare de 1.407.385,66 lei cu TVA. 
Art.7.Unitatea administrativ-teritoriala comuna Râciu  se obligă ca, după predarea amplasamentului și 
a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanta pe o perioada de minim 
15 ani; 
Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Râciu, domnul 
Belean Alin-Ciprian, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; S.A. 
 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 modificarea și completarea HCL nr. 87 din 26 octombrie 2021 pentru  predarea către  

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare și 

dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu" 

Informaţii de bază 

Având în vedere solicitarea Companiei Naționale de Investiții de a elabora documentația 
necesară promovării obiectivului  de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în 
sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu" 
Propun: 
Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania 
Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza unui protocol, a terenului în suprafață de 7057 mp, 
identificat potrivit Cărții Funciare nr. 52549, din satul Sânmartinu de Câmpie nr. 15,  liber de 
orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A a obiectivului de investiții 
„Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu". 
Asigurarea finanțării de către Consiliul Local a l comunei Râciu, jud. Mureș a cheltuielilor   pentru 
racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.);  
Asigurarea, în condițiile legii, a suprafețelor de teren necesare pentru depozitare și organizarea 
șantierului; 
După predarea amplasamentului și al obiectivului realizat să se mențină destinația acestuia și să 
fie întreținut pe o perioadă de minim 15 ani.  

  

Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit.a) din OU 57/2019 privind Codul 
administrativ, considerăm că se poate promova: 
Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 87 din 26 octombrie 2021 

pentru  predarea către  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor 

în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural 

în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu". 

  

Semnătura 
reprezentantului legal 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2020-2024 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   7 februarie 2021 

 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 26 octombrie 2021 pentru 
aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a principalilor indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat 
Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu“ 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 15.02.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 23 din 
07.02.2022, 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 nr. 845  din data de 09.02.2022 a primarului Comunei Râciu privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 26 octombrie 2021 pentru aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de 
Câmpie, comuna Râciu“ 
Raportul biroului financiar contabil și resurse umane nr. 846 din data de 09.02.2022 privind 
modificarea și completarea HCL nr. 87 din 26 octombrie 2021 pentru  predarea către  MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 
S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
„Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu". 
Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 19.08.2021 privind aprobarea temei de proiectare pentru  
obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Sânmartinu de 
Câmpie, comuna Râciu, județul Mureș“; 
Hotărârea Consiliului Local nr.  21   din  15 februarie 2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 
87 din 26 octombrie 2021 pentru  predarea către  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare și 
dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu". 
Adresa instituției noastre nr. 3709/25.05.2021 către Compania Națională de Investiții privind 
includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social  Subprogramul –



"Așezăminte Culturale“ a obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural 
în satul Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu“; 
Adresa nr. 39646/09.09.2021 a Companiei Naționale de Investiții-Direcția Promovare Investiții-
Departamentul Promovare Investiții Învățământ, Cultură și Alte Obiective, înregistrată la instituția 
noastră sub nr. 5799/24.09.2021, prin care ne informează că obiectivul de investiții a fost introdus pe 
Lista sinteză a Subprogramului –"Așezăminte Culturale“ aprobată prin ordin MDLAP nr. 
1202/24.08.2021; 
Adresa Companiei Naționale de Investiții-Direcția Promovare Investiții-Departamentul Promovare 
Investiții Învățământ, Cultură și Alte Obiective înregistrată la instituția noastră sub nr. 859/09.02.2022 
privind modificarea și completarea hotărârilor adoptate. 
Contractul de prestări servicii nr. 3120/28.04.2021 încheiat între Comuna Râciu și SC Napotech 
Proiect SRL cu sediul social în Cluj-Napoca având ca obiect-Servicii de proiectare tehnică faza DALI 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Sânmărtinu 
de Câmpie, comuna Râciu“; 
Ținând cont de prevederile:  
Ordonanței Guvernului nr 95/12.06.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A; 
Art.1, alin 2, lit b, (ii) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; 
Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și 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 modificarea și completarea HCL nr. 86 din 26 octombrie 2021 pentru aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de 
Câmpie, comuna Râciu“, care va avea următorul conținut: 
Aprobarea  documentatiei tehnico – economice faza Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de 
investitii „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna 
Râciu“, conform anexei 1 la prezenta hotarare.  
Art.2.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, 
modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu”, conform anexei 2 
la prezenta hotarare.   
Art.3.Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Contenciosului administrativ nr. 
554/2004 cu modificările și completările ulterioare. 
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește dl Primar Belean 
Alin-Ciprian și 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; 
 Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” 
 Biroului financiar-contabil şi resurse umane; S.A. 
 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                
 ………………………….....                                              ………………………. 
 
 
 

Anexa2:  

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE 

Suprafata teren - 7057 mp 
Sc. totala      - 447,03  mp 
Sd. totala      - 581,22 mp 

        P.O.T. propus – 6,29 % 
        C.U.T. propus -  0,08  

 

                                                         inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiţiei  6.501.603.52  lei 1.314.544,07 euro 

din care C + M 4.872.968,57  lei 985.254,16 euro 

Valoare finantata prin Subprogram 

( „C.N.I.”) 
5.094.217,86 lei 1.029.988,04 euro 

din care C+M 3.722.212,98 lei 752.585,57 euro 

Valoare finantata prin U.A.T. Râciu 

(cheltuieli pentru servicii si lucrari 

finantate de UAT ); 

1.407.385,66 lei 284.556,03 euro 

din care C+M 1.150.755,59 lei 232.668,59 euro 

(la  cursul BNR din 09.02.2022, de 1 euro = 4,9459 lei) 
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 Primar 
Belean Alin-Ciprian 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 26 octombrie 2021 
pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, 
comuna Râciu“ 

Informaţii de 
bază 

Strategia de dezvoltare a comunei Râciu constituie baza pentru dezvoltarea durabilă a economiei locale si a 
imbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor. Realizată din iniţiativa UAT Râciu, strategia a fost elaborată cu sprijinul 
recomandărilor propuse de cetăţeni, funcţionari ai primăriei, agenţi economici, instituţii si organizaţii locale, 
pe parcursul consultărilor. ln ceea ce privește structura culturală, realizarea proiectului propus va aduce 
beneficii locuitorilor satului Sânmartinu de Câmpie, influenţând benefic strategia de dezvoltare a culturii. 
Prezenta investiție va avea un impact social și cultural pozitiv în localitatea Sânmărtinu de Câmpie și implicit 
în întreaga comună Râciu, având în vedere faptul că în momentul de față, activitățile și manifestările culturale 
se desfășoară în clădirea studiată, care prin realizarea prezentei investiții va fi adusă la standardele de calitate 
și siguranță actuale. 
Prin reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural, se va crea un spațiu adecvat defășurării 
activităților culturale, adus la standerdele și cerințele actuale, prin asigurarea tuturor spațiilor specifice și 
conexe necesare, prin creearea de condiții de echitate pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, 
refacerea etajului, prin înlocuirea finisajelor degradate, prin economia de energie realizată odată cu 
montarea termoizolațiilor și dotarea centralei termice cu utilaje performante și prin achiziționarea de dotări 
pentru asigurarea unei sonorizări corespunzătoare, a unor proiecții de calitate și desigur a locurilor de șezut 
pentru spectatori. 
Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei  

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, 
fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA 

 Total fara TVA TVA Total cu TVA 

TOTAL GENERAL 5.443.812,79 1.030.519,73 6.501.603,52 

Din care construcţii-montaj (C+M) 

 Total fara TVA TVA Total cu TVA 

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4.067.760,57 822.451,03 4.872.968,57 
 

  

Nr. de înregistrare: 845  din  09.02.2022 

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


Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  

În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit.a) din OU 57/2019 privind Codul 
administrativ, considerăm că se poate promova: 
Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 26 
octombrie 2021 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și 
dotare cămin cultural în sat Sânmărtinu de Câmpie, comuna Râciu“ 

  

Semnătura 
reprezentantului 
legal 
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