
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 44  din 31.05.2022 

 
privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”  

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.68 din 23.05.2022, 
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 referatul de specialitate nr.3190/23.05.2022, privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ 
teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,  
Ținând cont de prevederile art.12, art.16 alin. (2) lit. „j”, art.20 alin. (3) și art.21 alin. (1) din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, 
În baza art.196 alin.(1), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă retragerea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a 
comunelor Deda, Gurghiu și Ibănești din judeţul Mureș.  
Art.2. Se mandatează domnul Belean Alin-Ciprian reprezentant al comunei Râciu în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze conform Art.1. 
Art.3. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, dl. 
Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, hotărârea AGA și Actul Adiţional la 
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 

prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 
 Consiliului Local şi Primarului  Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă 

publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Sala Pavel-Marian                                                                      Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                

                                                                                                                                     ………………                   

http://www.comunariciu.ro/


  

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 45  din  31 mai 2022 

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

 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  31.05.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.68 din   
23.05.2022  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Analizând 
Situaţiile financiare anuale ale SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL, la care Consiliul 
Local  este asociat unic;    
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu, nr.3193 din data de 23.05.2022; 
Referatul de specialitate al Biroului financiar-contabil şi resurse umane nr.3193 din 23.05.2022 
privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si 
raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2021, al SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODARESTI RÂCIU SRL,  
Actul Constitutiv al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, care la  CAP. IV, ART. 10.12. 
alin (1), prevede că în termen de trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, asociatul unic, va 
aproba situaţiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii.   
Avand  în vedere: 
Prevederile art.35 din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) a 
contabilităţii; 
Prevederile ORDONANŢEI nr. 64 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind repartizarea profitului 
la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; 



Prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
societăţile***); 
Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;  
Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;  
În temeiul  art. 139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a), din   Ordonanța de urgență  nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  

 

 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă bilanţul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul 
administratorului pentru exercitiul financiar 2021 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU 
SRL, conform anexelor ......... 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroului financiar-contabil şi 
resurse umane. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului financiar-contabil şi resurse umane; 
 SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RÂCIU SRL; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
Sala Pavel-Marian                                           Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                 Dunca Ioan 
                                                                                                  ………………                                                                  
 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 46  din 31 mai 2022 

 

privind aprobarea deplasării unei delegații în localitatea Svinica din Slovacia, la cimitirul unde a 
fost îngropat Gheorghe Șincai, pentru amplasarea unui monument funerar 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 68     din 
23.05.2022, conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind Normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr. 3194 din 23.05.2022       privind 
aprobarea deplasării unei delegații în localitatea Svinica din Slovacia, la cimitirul unde a fost îngropat 
Gheorghe Șincai, 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale, 
precum și ale H.G. nr. 518/1995 (*actualizată*) privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului 
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. 
Ținând cont de art. 129, alin.7 lit.d) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ 
În baza art.139, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE 

Art.1. (1) Se aprobă deplasarea unei delegații în localitatea Svinica din Slovacia, la cimitirul unde a 
fost îngropat Gheorghe Șincai, pentru amplasarea unui monument funerar. 
(2) Delegaţia oficială va fi formată din următoarele persoane: 
Belean Alin-Ciprian-Primar al comunei Râciu 
Curticăpean Răzvan-Condrate-Viceprimar 
Dunca Ioan-Secretar general 
Profesor- Cornel Sigmirean, Director al Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai" 
Prof. EVA MÂRZA Președinta Comisiei mixte de istorie româno-slovacă 
Nicolae Băciuț-Director Direcția de Cultură Mureș 

http://www.icsumures.ro/
http://www.icsumures.ro/


Preot. Teodor Dulău-paroh Biserica Greco-Catolică Râciu 
Pop Gheorghe-Sculptor 
Pădurean Claudiu-Reporter-Radio România Actualități 
Mihai Șona-Operator de imagine 
Art.2.Delegația va transporta monumentul funerar (piatra tombală) și alte materiale necesare în 
vederea realizării fundației și amplasării acesteia în cimitirul din localitatea Svinica-Slovacia. 
Art.3.Monumentul funerar (piatra tombală) este executat de sculptorul Gheorghe Pop-membru al 
Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Tg.Mureș, în baza unui contract încheiat cu Prohia Greco-Catolică 
Râciu.  
Art.4. Delegația va ieși din țară pe la vama Borș. 
Art.5.Decontarea cheltuielilor privind diurna și costul călătoriei pentru cei 10 membrii ai delegației 
se vor face conform prevederilor HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului 
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată. 
Art.6. Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre se va face în 
baza documentelor justificative conform prevederilor legale. 
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul financiar-
contabil şi resurse umane. 
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 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,                                                                                                                                                                                                                                              
Sala Pavel-Marian                                   Secretarul general al unității administrativ-teritoriale  
                                                                                                                     Dunca Ioan 
……………  ……                                                                                      ……………………….    
 
 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 47  din  31.05.2022 

 
privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarilor la plata a impozitelor, taxelor si altor 
obligatii la bugetul local‚ a majorarilor de intirziere de orice fel, cu exceptia majorarilor de 
intirziere datorate pe perioada de esalonare si a procedurii de esalonare de contribuabilii 
persoane fizice si juridice  

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.68 din 23.05.2022, 
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.3196 din 23.05.2022 privind aprobarea esalonarii la 
plata a impozitelor, taxelor si altor obligatii la bugetul local‚ a majorarilor de intirziere de orice fel, cu 
exceptia majorarilor de intirziere datorate pe perioada de esalonare si a procedurii de esalonare de 
contribuabilii persoane fizice si juridice; 
Raportul de specialitate nr. 3197/23.05.2022 intocmit de catre compartimentul financiar contabil și resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Râciu;  
Avand in vedere prevederile: 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;  
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
Art. 56 din Constituția României, republicată;  
Legii nr. 24/2000 privind normele cu tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;  
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;  
Art. 129, din O.U.G. nr. 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 Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aproba procedura de acordare a esalonarilor la plata a impozitelor, taxelor si altor obligatii la 
bugetul local‚ a majorarilor de intirziere de orice fel, cu exceptia majorarilor de intirziere datorate pe 
perioada de esalonare si a procedurii de esalonare de contribuabilii persoane fizice si juridice prevazuta in 
anexa care face parte din prezenta hotarare astfel: 



a) În cazul persoanelor fizice:  

 Pentru sumele cuprinse între 500 lei-20.000 lei și peste  20.001 lei perioada de eșalonare este de 2 ani.  

 Eşalonarea la plata nu se acorda pentru obligaţiile fiscale in suma totala mai mica de 500 lei; 
b) În cazul persoanelor juridice:  

 Pentru sumele cuprinse  între 5.000 lei -100.000 lei și peste 100.001 lei perioada de eșalonare este de 2 
ani. 

 Eşalonarea la plata nu se acorda pentru obligaţiile fiscale in suma totala mai mica de 5.000 lei; 
Art.2 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către domnul Belean Alin-Ciprian, Primar 
al Comunei Râciu, Județul Mureș, prin intermediul aparatului de specialitate;  
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenii și în condițiile 
prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului financiar contabil şi resurse umane; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Sala Pavel-Marian                                                                      Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                                                     ………………                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 48   din 31.05.2022 

 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „Amplasare parc de activități 

productive și funcțiuni complementare compatibile” localitatea Râciu, județul Mureș, generat 

de imobilul înscris  în CF 52760  Râciu           

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 68 din 23.05.2022, 
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. 3198 /23.05.2022 a Primarului comunei Râciu;  
Procesul verbal nr.2249/07.04.2022 privind informarea și consultarea publicului privind 
documentatia P.U.Z. „Amplasare parc de activități productive și funcțiuni complementare 
compatibile” localitatea Râciu, județul Mureș, generat de imobilul înscris  în CF 52760  Râciu;           
Avizul nr. 18/23.05.2022 emis de Arhitectul șef al Consiliului Județean Mureș, privind aprobarea 
(P.U.Z.) pentru „Amplasare parc de activități productive și funcțiuni complementare compatibile” 
localitatea Râciu, județul Mureș generat de imobilul înscris  în CF 52760  Râciu;       
Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Râciu;  
Ținând cont de prevederile: 
Art.15 lit. „e”, art. 25, art. 44, art. 45 lit. (b), din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul, republicată;  
Art. 28 din Ordinul nr. 233 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 
documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare ;  
Art.5 și 6 din Anexa la Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și 
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 
și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 
P.U.G. al comunei Râciu și R.L.U. aferent aprobat prin Hotărârea nr. 22/2019 privind aprobarea 
prelungirii termenului de valabilitate; 
Art.32 alin.(3), lit.a) din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
Art. 129 alin. (1), (2) lit. „c” și alin. (6) lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al 
Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare;  



În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1), art. 139 alin. (1), (3) lit. „e” și ale art. 196 alin. (1) lit. „a” 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „Amplasare parc de activități productive și 
funcțiuni complementare compatibile” localitatea Râciu, județul Mureș, generat de imobilul înscris  
în CF 52760  Râciu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2.Se aprobă Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
Amplasare parc de activități productive și funcțiuni complementare compatibile” localitatea Râciu, 
județul Mureș, generat de imobilul înscris  în CF 52760  Râciu, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.3.Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 
până la obținerea autorizației de construire.  
Art.4.Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) este valabil 5 ani de la data eliberării, cu posibilitatea 
prelungirii valabilității prin Hotărâre a Consiliului Local Râciu.  
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului achiziții publice și urbanism; 
 Consiliului Local şi Primarului  Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la 

cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro.  
 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                                                            
Sala Pavel-Marian                                                                      Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                                
                                                                                                                                     ……………………………………                                                                                                                                                     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 49  din   31 mai 2022 
 

pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea nr. 73 din 31 august 2021 privind 
asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de 
la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN 
COMUNA RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI. 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 68 din 
23.05.2022  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. 3200/23.05.2022, 
pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea nr. 73 din 31 august 2021 privind asigurarea 
finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de 
stat prin PNDL pentru investiţia „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA RÂCIU, 
JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI; 
Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil și resurse umane înregistrat sub 
nr.3201/23.05.2022; 
HOTĂRÂREA nr. 16 din  27 februarie 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.  63  din 

25 octombrie 2017 privind  asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli 
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia, „MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE IN COMUNA  RÂCIU, JUD.MURES” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA  
SÂNMARTINULUI KM 0+350– 7+500”; 
Hotărârea nr. 73 din 31 august 2021 privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia 
„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) 
VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI; 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Râciu nr. 33 din 10 februarie 2022- privind aprobarea 
bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Râciu pentru anul 2022. 
Având în vedere prevederile:  
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;  



Cunsocând prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 
locală, cu modificările și completările ulterioare și văzând Instrucțiunile Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice privind modalitatea de încheiere a contractelor de finanțare 
pentru obiectivele de investiții noi și în continuare, finanțate prin P.N.D.L.; 
Ordinului nr.1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013, pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, modificat şi completat; Art.129, alin.(2), lit."b" din O.U.G. nr.57/3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 93 din 25 august 2021 privind instituirea unor măsuri pentru 
derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa  a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din 
fonduri publice. 
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 modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea nr. 73  din  31 august 2022 privind 
asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la 
bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA  
RICIU, JUD.MURES ”DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SINMARTINULUI KM 0+350 – 
7+500”, după cum urmează:  
Se aprobă asigurarea fondurilor de la bugetul local în valoare totală de 1.203.318,91 pentru 
cheltuielile care nu sunt finanţate prin Programul de dezvoltare locală, cheltuieli prevăzute la art.8 
alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
aprobat prin Ordinul nr. 1851/2013, republicat, modificat şi completat, necesare pentru realizarea 
obiectivului de investiţi „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA RÂCIU, JUD.MURES ” 
DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350– 7+500: 

 cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului – 3.773,00 lei; 

 studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii – 21.420,00 lei; 

 studiile de teren – 8.330,00 lei;  

 studiile de specialitate – 0,00 lei;  

 expertizele tehnice şi/sau audit energetic – 7.378,00 lei;  

 asistenţa tehnică – 56.358,40 lei;  

 consultanţa – 23.800,00 lei;  

 construcții și instalații - 831.389,51 lei; 

 taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii – 4.403,00 lei; 

 organizarea procedurilor de achiziţii – 5.950,00 lei;  

 active necorporale – 0,00 lei;  

 cheltuieli conexe organizării de şantier – 0,00 lei; 



 comisioane, cote, taxe, costuri credite – 51.895,00 lei; 

 cheltuieli diverse si neprevazute – 188.622,00 lei; 

 cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar - 0,00 lei. 

Art.2. Diferența de valoare în cuantum de 831.389,51 lei se va asigura din bugetul local pe anul 
2022 și 2023 și se va actualiza conform normelor legale în vigoare. 
Art.3. Celelalte articole ale H.C.L. nr. 73 din 31.08.2021 raman neschimbate. 
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.  
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut 
de lege,  

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

www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                  
Sala Pavel-Marian                                                                               Secretar general Dunca Ioan 
 ……………………….                                                                                                
                                                                                                                                    …………………………….                                                                                                                                                      
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