
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 24  din  31 martie 2022 
 

privind transformarea a două posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Râciu, în vederea promovării unor funcţionari publici de execuţie în grad 
profesional imediat superior, urmare a raportului final al comisiei de examinare 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data 31.03.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.41 din 
23.03.2022  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.1837 din 23.03.2022 privind transformarea a 
două posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Râciu, în 
vederea promovării unor funcţionari publici de execuţie în grad profesional imediat superior, 
urmare a raportului final al comisiei de examinare; 
Având în vedere: 
Raportul final al concursului nr. 1072 din 21.02.2022  încheiat cu ocazia desfăşurării examenului de 
promovare în grad profesional; 
Raportul de avizare al comisiei juridice si de disciplina, protectie mediu si turism; 
În baza prevederilor: 
Legii nr. 546/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 
Art.14, alin.(1), lit a) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici; 
Art. 129, alin.(2) , lit.a) și alin.(3), lit.c), art.408,  409, alin.(1), alin.(2) alin.(3), lit.b), art. 476-479, art. 
502. alin.(1), lit.g, alin.(6)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare , 
Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1. Se aprobă transformarea a două posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Râciu, în vederea promovării unor funcţionari publici de execuţie în grad 
profesional imediat superior, urmare a raportului final al comisiei de examinare, după cum 
urmează: 
a)Transformarea funcţiei publice de execuţie de inspector grad profesional principal, clasa I (funcţie 
publică ocupată de dna Vas-Scripcă Andreea-Cristina  în inspector grad profesional superior-clasa I 
SPCLEP Râciu-compartiment evidența persoanelor 
b)Transformarea funcţiei publice de execuţie de inspector grad profesional principal, clasa I (funcţie 
publică ocupată de dna Zăhan Maria-Teodora  în inspector grad profesional superior-clasa I SPCLEP 
Râciu-compartiment starea civilă. 
Art.2. Pozițiile nr.32 și nr.33 din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Râciu, prevăzut în anexa nr.2, la Hotărârea consiliului local Râciu, nr.24/2022 privind aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului comunei Râciu, se 
modifică în mod corespunzător. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Râciu care 
prin aparatul de specialitate, respectiv Biroul financiar contabil şi resurse umane, va proceda la 
elaborarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, cu modificările prevăzute în 
art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 ANFP Bucureşti; 
  Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro. 
 

 
 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Suciu Mircea                                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 
                                                                                                  ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 25 din  31  martie 2022 

 
privind lista imobilelor situate in extravilan care vor fi inscrise provizoriu in Cartea Funciara a 
comunei Râciu pe proprietar "Comuna Râciu" , conform lucrarilor de inregistrare sistematica  
 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 41 din      
23.03.2022, conform 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;  
Având în vedere: 
Expunerea de motive nr.  1839  din  23.03.2022    a primarului comunei Râciu;  
Prevederile art.9 alin (34³) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996,  
Prevederile Ordinului nr. 979 din 5 august 2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare 
a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea 
funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 
Prevederile Ordinului 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si 
inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara; 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; 
Ţinând cont de prevederile art.59^1 din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 
(**republicată**)(*actualizată*)fondului funciar, şi a ORDINULUI nr. 700 din 9 iulie 2014 
(*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(2), lit.a) si lit.c) art 139 alin (1) si art. 196 
alin.(1) lita) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă lista imobilelor situate in extravilan care vor fi inscrise provizoriu in Cartea Funciara 
a comunei Râciu pe proprietar "Comuna Râciu" , conform lucrarilor de inregistrare sistematica  din 
anexa care face parte integrantă din prezenat hotărâre. 
Art.2. Imobilele menţionate la art.1 din  prezenta hotarare nu fac obiectul vreunui litigiu. 



Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Primarul comunei 
Râciu, d-l Belean Alin-Ciprian. 
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Râciu in sedinta  ordinara, cu 
respectarea prevederilor OU 57/2019, respectiv cu un număr de voturi ____________ „pentru”, din 
numarul de 13 consilieri in functie. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureş; 
 Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Râciu; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro.  
 

 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      Contrasemnează                                                                                   
Suciu Mircea                                         Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                                        Dunca Ioan                      
                                                                                                                  ……………………….    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  26   din   31  martie 2022 
 

privind aprobarea transferului mijlocului fix“microbuz pentru transportul scolar” din gestiunea 
U.A.T. comuna Râciu, Judetul Mureș, in gestiunea Scolii Profesionale ”Gheorghe Șincai”, comuna 
Râciu 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data 31.03.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.41 din 
23.03.2022  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. 1841 din data de 23.03.2022 precum şi raportul 
comisiilor de specialitate;  
Adresa nr. 284/23.02.2022 privind trecerea microbuzului școlar din gestiunea UAT comuna Râciu în 
gestiunea Școlii Profesionale Gheorghe Șincai Râciu în vederea declanșării procedurii de concurs pentru 
angajarea unui conducător auto; 
Cartea de identitate seria K746625 si Certificatul de inmatriculare nr.M00379728S   
În baza prevederilor: 
Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;  
Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata;  
Anexa nr. 1 din HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și valorificarea bunurilor 
aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;  
Legii nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind finantele publice;  
Legii nr.227/2015, actualizată, privind noul Cod Fiscal ;  
Art.129 alin.(1) si (2), lit.b), d), alin.4), lit. a,d, alin.(7), lit.d,f,h,m din OUG nr.57/5.07.2019;  
In temeiul art. 139 alin.(1) , art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ  
adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă transferul mijlocului fix “microbuz pentru transportul scolar” din gestiunea U.A.T. 
comuna Râciu, Judetul Mureș, in gestiunea Scolii Profesionale ”Gheorghe Șincai”, comuna Râciu, 
identificat astfel: Numarul de inmatriculare: MS-06-PLG; Data inmatricularii 21.08.2015; Numar 
deidentificare: W0LVV34VEFB082203; Seria Cartii de identitate: K746625; Detinatorul: Comuna Râciu; 



Categoria: Microbuz M2; Caroseria: CA fara etaj; Marca: OPEL -MOVANO-CIBRO; Tipul: CIOM CAB20; 
Numar de locuri: 17; Culoare: Galben; Motorul tipul:M9T-D8; Cilindree: 2299; Putere maxima: 110 kW, 
Nr. Inventar ……….., din gestiunea U.A.T. comuna Râciu, Judetul Mureș, in gestiunea Scolii Profesionale 
Gheorghe Șincai, comuna Râciu, Judetul Mureș, potrivit protocolului de predare-preluare , care face 
parte intregranta din prezenta hotarare 2.  
Art.2. Costurile de asigurare, taxele de drum, consumul de carburant, lubrefiant, rovignete, revizii 
tehnice, reparatii curente si capitale, piese de schimb, si materiale pentru intretinere, functionare si 
curatenie vor fi suportate din bugetul local, de ordonatorul principl de credite.  
Art.3. Se imputerniceste dl. Primar Belean Alin-Ciprian, in vederea semnarii protocolului de predare-
preluare, pentru si in calitate de reprezentant al Comunei Râciu, jud. Mureș, precum si toate 
documentele necesare transferului, iar biroul financiar-contabil și resurse umane al aparatului de 
specialitate al primarului, va realiza operatiunile privind iesirea din gestiune a mijloacului fix. 
Art.4.Unitatea școlară menționată are obligația raportării către Unitatea Administrativ Teritorială – 
comuna Râciu  până la data de 31 decembrie a fiecărui an în care a utilizat microbuzul, a datelor privind 
numărul de elevi transportați și a numărului de kilometri rulați în anul respectiv. 
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre persoanele indreptatite, in termenul si in conditiile 
prevazute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 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. 
 
 
 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Suciu Mircea                                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 
                                                                                                  ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 27  din 31 martie 2022 
 

pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Râciu  
 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data 31.03.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 41 din 
23.03.2022  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 nr. 1843/23.03.2022 a Primarului comunei Râciu, Raportul de specialitate 
nr.1844/23.03.2022 al Secretarului comunei Râciu,  
Avizul comisiei de specialitate 
Ținând cont de prevederile: 
OG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,  
HG nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, 
 OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 
modificările și completările ulterioare,  
HG nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,  
OUG nr.55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, republicată,  
Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată,  
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare,  
OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările 
ulterioare,  
Ordinul ANSVSA nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor 
cu stăpân  
HOTĂRÂRII nr. 20 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013. 



În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă 
următoarea, 
  

HOTĂRĂRE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Râciu prevăzut în 
anexa care face parte din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă încheierea unor contracte de prestări servicii cu operatori autorizați în domeniu, 
conform legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, până la alegerea formei de delegare a 
gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Râciu, prin 
biroul financiar contabil și resurse umane. 
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Mureș în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Asociația Animal Shelter & Care; 
  Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro. 
 
 

 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Suciu Mircea                                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 
                                                                                                  ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

     
HOTĂRÂREA 

nr. 28 din  31 martie 2022 
 

privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la sfârşitul anului 
2021 a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Râciu  
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.41      din 
23.03.2021  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând: Expunerea de motive a primarului comunei Râciu, judetul Mureş, nr.1845                    
/23.03.2022, în calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.136 alin. (1)  din OU 57/2019 
privind Codul administrativ. 
Referatul Biroului financiar contabil şi resurse umane nr. 1846/23.03.2022, prin care se propune 
însuşirea inventarului bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Râciu la data de 31 
decembrie 2021 potrivit procesului verbal al comisiei de inventariere nr. 7900/31.12.2021, cu 
constatările si propunerile de casare a mijloacelor fixe si obiecte de inventar,  
Avand  în vedere: 
ORDONANŢA nr. 81 din 28 august 2003 (*actualizată*) privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,  
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice,  
LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
ORDINUL nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991(**republicată**)(*actualizată*) contabilităţii**); 
Dispoziţiile OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
HOTĂRÂREA   nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor; 



HOTĂRÂREA nr. 913 din 12.08.2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor 
şi comunelor din judeţul Mureş; 
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit. c), art.139 alin. (1), alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1) lit.a), 
art. 286 alin. 4 pct.1-9 Anexa 4  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă 
următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă Raportul şi Procesul  verbal cu  rezultatele  inventarierii bunurilor mobile şi imobile 
din patrimoniul public şi privat al comunei Râciu la data de 31 decembrie 2021, cu constatările si 
propunerile comisiei de inventariere, conform Anexei – dosarul de inventar, care face parte 
integrantă din prezenta hotarare. 
Art.2. Primarul comunei Râciu si Compartimentul financiar contabil şi resurse umane vor asigura 
executarea prevederilor prezentei hotarari. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş; 
 Compartimentului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro. 
                 

 

 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Suciu Mircea                                      Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                          Dunca Ioan 
                                                                                               ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr.29  din 31.03.2022 

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

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.41 din    
23.03.2022  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.1847/23.03.2022. 
Prevederile anexei 7 alin. (2) din Hotarârea  nr.  110 din 28 decembrie 2021 privind actualizarea 
statutului comunei    Râciu; 
Raportul de specialitate nr. 1848/23.03.2022 prezentat 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,  profesorului pensionar Iuga 
Dumitru care s-au distins prin activitatea și munca depusă în domeniul invățământului.  



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; 
 Domnului professor Iuga Dumitru; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Suciu Mircea                                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 

                                                                                                              ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr.30  din 31  martie 2022 
 
privind acordarea unor premii elevilor  Belean Luca-Ștefan și Belean Oana-Vasilica, din cadrul 
Școlii Profesionale ”Gheorghe Șincai Râciu”, care au obținut performante deosebite la acțiunile 
sportive naționale oficiale 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.41                   
din 23.03.2022  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. 1849/23.03.2022, privind acordarea unor premii elevilor  
Belean Luca-Ștefan și Belean Oana-Vasilica, din cadrul Școlii Profesionale Gheorghe Șincai Râciu, 
legitimați la Clubul Sportiv Mureșul, care au obținut performante deosebite la acțiunile sportive 
naționale oficiale,  
Imaginea și numele comunei Râciu au fost promovate în mod exceptional de către elevii Belean 
Luca-Ștefan și Belean Oana-Vasilica, elevi în cadrul Școlii Profesionale Gheorghe Șincai din 
localitatea Râciu care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive naționale oficiale de 
arte marțiale Wushu Kungfu. 
Analizând temeiurile juridice, respectiv 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.129, 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, adoptă următoarea;  
 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 1.000 lei pentru acordarea unor premii elevilor  Belean Luca-
Ștefan și Belean Oana-Vasilica, din cadrul Școlii Profesionale Gheorghe Șincai Râciu, care au obținut 
performanțe deosebite la acțiunile sportive naționale oficiale în domeniul artelor marțiale Wushu 
Kungfu, revenindu-i fiecăruia suma netă de 500 lei. 



Art.2. Se aprobă acordarea distincției ”Diplomă de excelență” persoanelor nominalizate la art.1 
pentru contribuția adusă la promovarea imaginii comunei Râciu. 
Art.3.Plata premiului se va face din bugetul local al comunei Râciu.  
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. 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Suciu Mircea                                                                               Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                                             ………………                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 31 din  31  martie 2022 
 

privind declararea obiectivului de investiții “Amplasare parc de activități productive și funcțiuni 

complementare compatibile”, pe amplasamentul din localitatea Râciu, teren identificat în CF nr. 

52760, ca bun de interes public local 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.41                   
din 23.03.2022  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.1851/23.03.2022 a primarului comunei Râciu privind declararea 
obiectivului de investiții “Amplasare parc de activități productive și funcțiuni complementare 
compatibile”, pe amplasamentul din localitatea Râciu, teren identificat în CF nr. 52760, ca bun de 
interes public local; 
Documentația tehnică elaborată  de SC Proiect SRL pentru obținerea avizului de oportunitate PUZ-
“Amplasare parc de activități productive și funcțiuni complementare compatibile”; 
Avizul de oportunitate nr. 28/03.11.2021 eliberat de Consiliul Județean Mureș  pentru elaborarea 
oportunitate PUZ-“Amplasare parc de activități productive și funcțiuni complementare 
compatibile”; 
Avizul de amplasament favorabil  nr. 1459/30.12.2021 eliberat de Compania Aquaserv SA; 
Avizul de amplasament favorabil nr. 7030211210293/30.12.2021 eliberat de Distribuție Energie 
Electrică-Sucursala Mureș; 
Avizul nr. 212/EJ/2403/14.03.2022 eliberat de Administrația Bazinală de Apă Mureș; 
Avizul nr. 63/28.02.2022 eliberat de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA-Sucursala Regională 
de Căi Ferate Brașov; 
Ținând cont de prevederile: 
LEGII nr. 10 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea  şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
şi privat de interes local 
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2), lit. c) şi lit. d), alin. (4), lit. e), alin.(7) lit. m) precum 

şi alin. (14) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 



În temeiul art. 139 alin.(1) şi alin. (3) şi art 196 alin.(1) lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea; 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1.Se declară obiectivul de investiții “Amplasare parc de activități productive și funcțiuni 
complementare compatibile”, pe amplasamentul din localitatea Râciu, teren identificat în CF nr. 
52760, ca bun de interes public local. 
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Râciu și 
compartimentele de specialitate din cadrul primăriei. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Suciu Mircea                                                                               Secretar general Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                                                
                                                                                                                             ………………                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

Nr.32 din  31 martie 2022 
 

pentru însușirea Raportului de evaluare nr. 2054/05.11.2021 intocmit de către evaluator 
ANEVAR Kis Angela privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 225 mp teren, categoria 
de folosință curți construcții, teren situat în comuna Râciu, satul Râciu, proprietatea privată a 
comunei Râciu, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru SC Vladoru SRL, în calitate de 
proprietar a construcțiilor existente pe acest teren. 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 41  din  
23.03.2022 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. 1853/23.03.2022 a D-lui Belean Alin-Ciprian – Primar, prin care se 
propune vanzarea directă, in conditiile legii, a unui imobil teren in suprafata de 225,00 mp teren 
intravilan, situat in satul Râciu, Jud. Mureș,  domeniu privat al comunei Râciu;   
Cererea SC Vladoru SRL  nr. 4689/30.09.2019 prin care solicită rectificarea art. 2 din HCL nr. 
56/2017, în sensul modificării suprafeței de teren pe care dorește să o cumpere, de la 171 la 225 
mp, suprafață înscrisă în CF 50123,  
Hotărârea Consiliului Local al comunei Râciu nr. 56  din  30.08.2017, privind vanzarea unor 
imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu; 
HOTĂRÂREA  nr.  76    din  31 octombrie 2019 privind  modificarea art.2 din HCL nr.  56  din  31  
august 2017 privind vanzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al comunei Râciu 
Raportul de evaluare nr.2054/05.11.2021 intocmit de catre evaluator ANEVAR Kis Angela, 
Prevederile HCL nr. 23/2009 privind constatarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul 
privat al Comunei Râciu;   
Ținând cont de: 
Dispozitiile art.1650 şi următoarele din Noul Cod Civil;  
Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;  
Prevederile art. 354, 355, 363 alin.(2), 364 alin. (1-2) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  



În temeiul prevederilor  art. 129 alin.(1) alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.b), art. 139 alin.(2) și  art.196 
alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se înșusește Raportului de evaluare nr. 2054/05.11.2021 intocmit de către evaluator 
ANEVAR Kis Angela privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 225 mp teren, categoria de 
folosință curți construcții, teren situat în comuna Râciu, satul Râciu, proprietatea privată a 
comunei Râciu, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru SC Vladoru SRL, în calitate de 
proprietar a construcțiilor existente pe acest teren. 
Art.2 (1) Pretul de vânzare  stabilit prin Raportul de Evaluare nr 2054/05.11.2021 este în  sumă 
de 7.800 lei (valoare fără TVA); (225 mp x 34,67 lei/mp=1.600 € x 4,9485 lei=7.800 lei fără TVA), 
la care se adaugă cheltuielile cu raportul de evaluare în cuantum de 600 lei. 
(2) Prețul va fi plătit în întregime la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă 
autentică. 
(3) Se constituie  Comisia de negociere a prețului de vânzare a suprafeței de teren având 
categoria de folosință curți construcții în următoarea componență: 
PRESEDINTE: Curticăpean Răzvan-Condrate– viceprimar-comuna  Râciu  
MEMBRII:     Rîcean Maria–consilier superior 
                        Vincovici Iulius-aurelian-consilier local 
                        Făgăraș Vasile-Valentin-consilier asistent 
                        Dunca Ioan-secretar general 
Art.3. Cheltuielile ocazionate cu realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către SC Vladoru SRL. 
Art.4. Se împuterniceşte domnul Belean Alin-Ciprian, primarul comunei Râciu şi doamna Rîcean 
Maria consilier superior în cadrul biroului financiar contabil şi resurse umane să reprezinte 
Consiliul local al comunei Râciu la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului 
intravilan în suprafaţă de 225 mp situat în localitatea Râciu, jud. Mureş. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Persoanei juridice nominalizate la art.1; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Suciu Mircea                                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 
                                                                                                  ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 33  din 31 martie 2022 
 
de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată în cadrul 
PNRR, componenta C5 – Valul Renovării „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale 
multifamiliale din comuna Râciu, județul Mureș”   
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.41 din 
23.03.2022  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 al domnului primar Belean Alin-Ciprian înregistrată sub nr. 1855/23.03.2022; 
Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil și resurse umane înregistrat sub 
nr.1856/23.03.2022; 
Având în vedere prevederile:  
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea 
de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență; 
Art. 21, lit. ,,a” din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;  
Art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
În temeiul art. 129, alin.4, lit.d), art.136, art. 139, alin (1) și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța 
de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă necesitatea, oprtunitatea şi implementarea proiectului de investiţii „Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din comuna Râciu, județul Mureș”, denumit în 
continuare Proiectul. 



Art.2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii finanțării prin P.N.R.R., potrivit legii. Valoarea maximă eligibilă a 
proiectului = aria desfășurată x 200 Euro/mp + 25.000 Euro/stație x 2 stații de încărcare rapidă (cu 
putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație. 
Art.3.Comuna Râciu se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta 
a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 
Art.4.Comuna Râciu se obligă să asigure toate cheltuielile neeligibile necesare pentru 
implementarea poiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-
economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare. 
Art.5. Numărul locuitorilor deserviți direct de Proiect, dupa caz, precum și caracteristicile tehnice 
ale Proiectului, conform Notei de fundamentare a investiției, sunt cuprinse în anexă, care este 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și 
de ordonator principal de credite. 
Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.  
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

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

www.comunariciu.ro. 
 
 

 

 
 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Suciu Mircea                                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 
                                                                                                  ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 34  din 31 martie 2022 

de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată în cadrul 
PNRR, componenta C10 – Fondul local ”Reabilitare termică și eficientizare energetică complex de 

clădiri pompieri în comuna Râciu, județul Mureș” 
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 41 din 
23.03.2022  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 al domnului primar Belean Alin-Ciprian înregistrată sub nr. 1898/25.03.2022; 
Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil și resurse umane înregistrat sub nr. 
1899/25.03.2022; 
Având în vedere prevederile:  
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea 
de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență; 
Art. 21, lit. ,,a” din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;  
Art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
În temeiul art. 129, alin.4, lit.d), art.136, art. 139, alin (1) și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă necesitatea, oprtunitatea şi implementarea proiectului de investiţii ”Reabilitare 

termică și eficientizare energetică complex de clădiri pompieri în comuna Râciu, județul Mureș” 
denumit în continuare Proiectul. 



Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii finanțării prin P.N.R.R., potrivit legii. Valoarea maximă eligibilă a 
proiectului = aria desfășurată x 440 euro/mp. 
Art.3.Comuna Râciu se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta 
a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.  
Art.4.Comuna Râciu se obligă să asigure toate cheltuielile neeligibile necesare pentru 
implementarea poiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-
economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare. 
Art.5.Numărul locuitorilor deserviți direct de Proiect, dupa caz, precum și caracteristicile tehnice ale 
Proiectului, conform Notei de fundamentare a investiției, sunt cuprinse în anexă, care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și 
de ordonator principal de credite. 
Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.  
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

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

www.comunariciu.ro. 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Suciu Mircea                                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 
                                                                                                  ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr.35 din  31.03.2022 
 

privind încheierea unui contract de închiriere prin atribuire directă a  unei suprafeței de păsune 
aflată în proprietatea privată a comunei. 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  31.03.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 41 din   
23.03.2022  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. 1900 din 25.03.2022 al Primarului comunei Râciu pentru susținerea 
Proiectului de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere prin atribuire directă a unei 
suprafeței de păsune aflate în proprietatea privată a comunei;  
Raportul de specialitate nr. 1901/25.03.2022 întocmit de compartimentul agricol, cadastru și relații 
publice  prin care se propune închirierea pajiștilor prin atribuire directă, rămase disponibile, în 
suprafață de 65 ha din domeniul privat al comunei Râciu, aflată în administrarea Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
HOTĂRÂREA nr. 51  din   18 iunie 2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 21 din data 
de 21.02.2019, pentru suprafaţa de 73,85 ha de păşune încheiat între Comuna Râciu şi  Cooperativa 
Agricolă Câmpia Râciu, ca urmare a nerealizării în acest an a obiectivul de investiții „ PARC 
FOTOVOLTAIC” ce se va construi pe imobilul identificat prin CF nr.1517, 1519, 1551, 1070, 1550, 1073, 
1072, 1071, 1075, 1074, 1076, 53505; 
Avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al comunei Râciu; 
Având în vedere prevederile: 
Art. 87 alin.(5), art. 129 alin.(2) lit.(c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art.362 , alin.(1) si alin.(3) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
Art. 9 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajjiștilor permanente 
și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările si completările 
ulterioare; 



Legii nr. 44/ 2018 de modificare și completare a OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajjiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 cu modificările si completările ulterioare; 
Art. 6, alin. (3) și (4) din H.G. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor privind organizarea, administrarea și exploatarea pajjiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
Ordinului comun al M.A.D.R / M.D.R.A.P. nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor - cadru 
de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, 
orașelor, respectiv al municipiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 
Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de 
pajişte; 
Ordinului 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire 
și exploatare a pajjiștilor la nivel national, pe termen mediu și lung, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Art. 1777 și urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata cu modificările și 
completările ulteroare; 
Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.139 alin.3)lit.g) si art.196 (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se aprobă încheierea unui contract de închiriere prin atribuire directă a unei suprafeței de 
păsune aflată în proprietatea privată a comunei, Cooperativei Agricolă Câmpia Râciu, conform 
HOTĂRÂRII nr. 51  din   18 iunie 2021. 
Art.2.Perioada de închiriere prin atribuire directă este de 1 (un) an cu posibilitatea de prelungire pe 
inca 3 ( trei) ani printr-un act aditional la contractul de inchiriere, dacă obiectivul de investiții „ PARC 
FOTOVOLTAIC” ce se va construi pe imobilul identificat prin CF nr.1517, 1519, 1551, 1070, 1550, 1073, 
1072, 1071, 1075, 1074, 1076, 53505 nu se realizează în nici în anul 2023. 
Art.3.Prețul de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor aparținând domeniului privat al comunei 
Râciu, județul Mureș, este de 300 lei/ha/an. 
Art.4.Perioada cuprinsă între 15 mai – 15 noiembrie a fiecărui an se stabilește ca perioadă de pășunat, 
conform Amenajamentului pastoral; 
Art.5.Se aprobă Regulamentul privind închirierea prin atribuire directă a pajistilor aparținând 
domeniului privat al comunei Râciu, Județul Mureș, conform anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.7.Se aprobă Contractul de închiriere conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.8.Se împuternicește Primarul comunei Râciu, pentru organizarea procedurii de închiriere prin 
atribuire directă și semnarea contractelor de închiriere. 
Art.9. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Râciu prin Biroul financiar 
contabil și resurse umane.  
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 



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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Suciu Mircea                                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                      Dunca Ioan 
                                                                                                         ……………… 
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