
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

Nr.50  din  30 iunie 2022 
 

privind aprobarea radierii din CF Râciu, nr. cadastral  51074, a înscrierilor  privind deptul de proprietate 
a suprafeței de 261 mp notată în favoarea comunei Râciu, pentru imobilul situat în localitatea Râciu, 
str. Gheorghe Șincai, nr.87 şi notarea dreptului de proprietate pentru Statul Român cu drept de 
administrare Directia pentru Agricultură Județeană Mures, în baza inventarului bunurilor din 
domeniul public al statului pentru Direcția Agricolă, conform anexei, pag.nr.6, pozitia 6 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit în sedința  ordinară din data de 30.06.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 78 din 
22.06.2022, 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 tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Extrasul de carte funciară pentru informare  nr.51074 Râciu, eliberat de  de  Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Mureș, în care se constată întabularea și dreptul de proprietate este notat în 
favoarea comunei Râciu, în loc de întabularea dreptului de proprietate pentru Statul Român cu drept de 
administrare Directia Agricolă;  
Expunerea de motive  cu nr.3600 din 20.06.2022 a primarului Belean Alin-Ciprian cu privire la  aprobarea 
privind aprobarea radierii din CF Râciu, nr. cadastral  51074, a înscrierilor  privind deptul de proprietate a 
suprafeței de 261 mp notată în favoarea comunei Râciu, pentru imobilul situat în localitatea Râciu, str. 
Gheorghe Șincai, nr.87 şi notarea dreptului de proprietate pentru Statul Român cu drept de administrare 
Directia pentru Agricultură Județeană Mures, în baza inventarului bunurilor din domeniul public al 
statului pentru Direcția Agricolă, conform anexei, pag.nr.6, pozitia 6. 
HOTĂRÂREA NR. 22  din 18 februarie 2016 privind înscrierea în CF, până la publicarea în Monitorul Oficial, 
a unor bunuri. 
În conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 7 din 13 martie 1996 (**republicată**) cadastrului şi a publicităţii imobiliare; 
Art.94 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
În temeiul art. 84 alin.(4), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.c),  art 139 alin (1), si art. 196 alin.(1) 
lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1. Se aprobă radierea din CF Râciu, nr. cadastral  51074, a înscrierilor  privind deptul de proprietate a 
suprafeței de 261 mp notată în favoarea comunei Râciu, pentru imobilul situat în localitatea Râciu, str. 
Gheorghe Șincai, nr.87 şi notarea dreptului de proprietate pentru Statul Român cu drept de administrare 
Directia pentru Agricultură Județeană Mures, în baza inventarului bunurilor din domeniul public al 
statului pentru Direcția Agricolă, conform anexei, pag.nr.6, pozitia 6. 
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Rîciu. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Tg.Mureș; 
 Directiei pentru Agricultură Județeană Mures. 
 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. 51 din  30 iunie 2022 
 

privind aprobarea Acordului de Înfrățire între Comuna Râciu, județul Mureș, România și satul 
Mașcăuți, raionul Criuleni, Republica Moldova 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit în sedința  ordinară din data de 30.06.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 78 din 
22.06.2022, 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 tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 
Scrisoarea de intenție nr. 139 din data de 20.05.2022 a  primarului satului Mașcăuți, raionul Criuleni, 
Republica Moldova, dnul Carțân Valeriu, prin care propune încheierea unui acord de înfrățire intre 
satul Mascăuți, și comuna Râciu, județul Mureș,  
Adresa de răspuns a comunei Râciu, nr. 3164/23.05.2022 referitoare la scrisoarea de intenție de 
aprobare a acordului de înfrățire; 
Adresa instituției noastre nr. 3166 din  23.05.2022 transmisă Ministerului Afacerilor Externe prin 
care am solicitat avizul de oportunitate cu privire la intenţia de a iniţia negocieri pentru încheierea 
de înţelegeri de cooperare cu autorităţi similare din alte state; 
Avizul conform nr. G1/1196 din data de 24 mai 2022 al Directorului, Direcției Tratate Internaționale 
din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; 
Adresa instituției noastre nr. 3167 din  23.05.2022 transmisă Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației prin care am solicitat avizul de oportunitate cu privire la intenţia de a iniţia 
negocieri pentru încheierea de înţelegeri de cooperare cu autorităţi similare din alte state; 
Avizul nr. 63528/26.05.2022 al  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 
ACORDUL DE ÎNFRĂȚIRE ÎNTRE COMUNA RÂCIU, JUDEȚUL MUREȘ DIN ROMÂNIA ȘI MASCĂUȚI, 
RAIONUL CRIULENI DIN REPUBLICA MOLDOVA; 
Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr. 3602/20.06.2022, 
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  
Ținând cont de prevederile: 
Art.121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;  
Art.10 alin. (1-3) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 



Art.7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu modificarile 
și completările ulterioare; 
Art.35 alin (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare 
Art.41 alin (5) din Legea 590 din 22 decembrie 2003 privind Tratatele; 
Art. 89, alin. (10), (11) si (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin (2) lit. e), alin. 9 lit. a) și b), coroborate cu 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 Acordul de Infrățire între Comunei Râciu, județul Mureș, România și satul Mascăuți, 
raionul Criuleni, Republica Moldova, în scopul promovării intereselor comune ale celor două Unități 
Administrativ-Teritoriale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Se împuternicește domnul Belean Alin-Ciprian, primarul comunei Râciu, județul Mureș din 
România  să încheie și să semneze Acordul de Cooperare cu reprezentanții satului Mascăuți, raionul 
Criuleni, Republica Moldova. 
Art.3.Primarul comunei Râciu prin aparatul de specialitate va duce 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; 
 Ministerului Afacerilor Externe; 
 Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 
 Primăriei satului Mascăuți; 
 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-Mihai                                              Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                      
    ……………………….                                                                                Dunca Ioan 
                                                                                                                   ……………………….                                                                                 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr.52 din  30  iunie 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 30.06.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.78 din      
22.06.2022, 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.  3604  din 20.06.2022    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                                                                                                 
Sala Pavel-Marian                                         Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                                        Dunca Ioan                      
                                                                                                                  ……………………….    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 53  din 30 iunie  2022 

 

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Primăria  comunei Râciu şi Asociaţia 
pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), în scopul realizării în parteneriat a 
Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” 
Ediţia a X-a, ce se va desfăşura  în perioada 19-20 iulie 2022. 
 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  ordinara din data de 30.06.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.78 din 
22.06.2022, 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: 
Adresa Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), înregistrată la 
Primăria comunei Râciu sub nr.3331/30.05.2022 prin care solicită Primăriei comunei Râciu 
realizarea în parteneriat a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In 
Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a X-a Râciu, ce se va desfăşura  în perioada 19-20 iulie 2022; 
Expunerea de motive prezentată de către dl Primar Belean Alin-Ciprian, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrată sub nr. 3606/20.06.2022, 
Avizul comisiei  pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii, tineret si sport; 
Avizul comisiei  pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism; 
Prevederile Hotărârii Consiliului Local Râciu nr. nr. 33 din 10 februarie 2022 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  listei de investitii pe anul 2022; 
Ținând cont de prevederile: 
Art.14 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale și prevederile art.9 lit. a) din anexa 
nr.2 la Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;  
Prevederile Legii 98/2016 - privind achizitiile publice; 
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. a), d),e), art. 139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin. (1) 
_lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE 



 
Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Primăria  comunei Râciu şi Asociaţia pentru 
Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ), în scopul realizării în parteneriat a Festivalului 
Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a X-a Râciu, 
ce se va desfăşura  în perioada 19-20 iulie 2022, conform anexei 1, parte integrantă din prezentul 
proiect de hotărâre. 
Art.2. Concursul se desfășoară la Palatul Culturii din Tg.Mureș, iar Gala Laureaților va fi organizată 
în localitatea Râciu. 
Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul comunei Râciu pentru realizarea în 
parteneriat cu ASDECUM Tg.Mureş a Festivalului Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri 
Interpreţi ”In Memoriam Vasile Conţiu” Ediţia a X-a Râciu, ce se va desfăşura  în perioada 19-20 iulie 
2022 şi pentru alte cheltuieli ocazionate de organizarea acestui eveniment. 
Art.4. Se împuterniceşte Primarul comunei Râciu-dl Belean Alin-Ciprian să semneze în numele şi 
pentru comuna Râciu-acordul stipulat la art.1. 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 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; 
 Compartimentului financiar-contabil şi resurse umane; 
 Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Cultură Mureş (ASDECUM TG. MUREŞ) 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

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

                                                                                                             ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 54 din  30  iunie 2022 

 

privind delegarea gestiunii prin concesiune a reţelei de alimentare cu apă din satele Sânmartin, 
Leniş şi Căciulata în lungime de 8447 ml și a rezervorului de apă cu o capacitate de 200 mc, către 
S.C. COMPANIA AQUASERV S.A în baza  Contractului de Delegare a Gestiunii  Serviciilor Publice 
de Alimentare cu Apă şi de Canalizare  
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.06.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 78 din  
22.06.2022, 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 a primarului comunei Râciu, nr.3608/20.06.2022 privind delegarea gestiunii 
prin concesiune a reţelei de alimentare cu apă din satele Sânmartin, Leniş şi Căciulata în lungime 
de 8447 ml și a rezervorului de apă cu o capacitate de 200 mc, către S.C. COMPANIA AQUASERV 
S.A în baza  Contractului de Delegare a Gestiunii  Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de 
Canalizare; 
Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4678 din 22.11.2011, încheiat între Primăria 
comunei Râciu şi S.C. „PLASTINVEST” SA, pentru lucrările de extindere a sistemului de alimentare 
cu apă în satele Sînmartinul de Câmpie, Leniş şi Căciulata, 
Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Râciu nr. 12/2009, privind delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către SC „ Compania Aquaserv” SA Tg.Mureş; 
Prevederile Hotărârii  nr. 71  din 29 decembrie 2011 privind modificarea şi completarea Anexei 1 
„Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public” prin înscrierea în domeniul public al comunei 
Râciu a reţelei de alimentare cu apa în lungime de 8447 m din satele S-tin, Leniş şi Căciulata, a 
rezervorului de apă cu o capacitate de 200 mc aferent reţelei; 
Avizul comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, buget, finanţe, amenajarea 
teritoriului şi urbanism; 
Ținând cont de temeiurile juridice: 
Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
(**republicată**); 



Prevederile art. 1315-1320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Prevederile art. 129, alin. (1) alin. (2), lit. c), alin. (6), lit.b) și art. 327, alin. (1), lit. f), alin. (5)-(8) din 
OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 
În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit. a) , coroborat cu art. 139, alin. (2) din OUG 
57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se aprobă delegarea gestiunii prin concesiune a reţelei de alimentare cu apă din satele 
Sânmartin, Leniş şi Căciulata în lungime de 8447 ml și a rezervorului de apă cu o capacitate de 200 
mc, către S.C. COMPANIA AQUASERV S.A în baza  Contractului de Delegare a Gestiunii  Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, conform anexei care face parte componetă din 
prezenta. 
Art.2.Se mandatează d-l Ciprian Alin-Belean-primar, să semneze în numele şi pe seama comunei 
RÂCIU,  Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare cu SC „Compania Aquaserv” SA. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Primarul comunei Râciu, şi 
compartimentul contabilitate impozite şi taxe din cadrul Primăriei comunei Rîciu. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Companiei Aquaserv SA; 
 A.D.I. Aquainvest Mureş;  
 Compartimentului 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                                                                                                 
Sala Pavel-Marian                          Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                              Dunca Ioan                      
                                                                                          ……………………….    
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 55  din 30.06.2022 

 

privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru 
“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul 
Mures, în perioada 2014-2020, “ Zona LUDUȘ-MIHEȘU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, 
UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de 
Câmpie” 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.06.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.78 din 
22.06.2022  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: 
Analizând proiectul de hotărâre, luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3611/22.06.2022, referatul de 
aprobare al primarului comunei, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 3610/20.06.2022, 
de  raportul comisiei de specialitate a consiliului local, 
Prevederile art. 15 alin.(4) lit i) din Actul Constitutiv al Companiei Aquaserv S.A aprobat prin 
Hotărârea AGA nr. 10/18.12.2018; 

Având în vedere rezultatele Analizei Cost Beneficiu pentru proiect, 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006 (republicată, cu  modificările și completările 
ulterioare) privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare și a art.10 alin.(5) și (5^1) din 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 8 martie 2006 (republicată, cu  
modificările și completările ulterioare) 
În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), d) și alin (4) lit. d) alin. (7) lit. n), alin. (9) lit. a) și c) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3), lit. f) și g) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ,     coroborate cu art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003, Republicată, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică 
 

HOTĂRĂȘTE: 



  
Art.1.Se aprobă  Strategia de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-beneficiu pentru „ 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, 
în perioada 2014-2020, “ Zona LUDUȘ-MIHEȘU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, 
UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie”, prevăzută 
în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Se aprobă Actul adiţional la Contractul de delegare al gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, având ca obiect Strategia de 
tarifare, respectiv modificarea art.36 din Contractul de delegare, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 
Art.3.Se acordă mandat reprezentantului  Comunei Râciu în Adunarea Generală a Acționarilor 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, de a vota ”pentru” aprobarea 
Strategiei tarifare, aprobate la art.1, precum și Actului adiţional  la Contractul de delegare al 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, 
aprobat la art.2. 
Art.4. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, 
să semneze în numele și pe seama Comunei Râciu, Actul aditional la Contractul de delegare al 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, 
aprobat conform dispozițiilor articolului 2. 
Art.5.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” 
 Companiei Aquaserv SA. 
 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. 56  din 30.06.2022 

 
privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru 
“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, 
în perioada 2014-2020, Zona VALEA NIRAJULUI. UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT 
Măgherani ” 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.06.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.78   din 
22.06.2022  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: 

Analizând proiectul de hotărâre, luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3613/20.06.2022, referatul de aprobare 
al primarului comunei, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.3612/20.06.2022, de  raportul 
comisiei de specialitate a consiliului local, 
Prevederile art. 15 alin.(4) lit i) din Actul Constitutiv al Companiei Aquaserv S.A aprobat prin 
Hotărârea AGA nr. 10/18.12.2018; 

Având în vedere rezultatele Analizei Cost-Beneficiu pentru proiect, 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006 (republicată, cu  modificările și completările 
ulterioare) privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare și a art.10 alin.(5) și (5^1) din 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 8 martie 2006 (republicată, cu  
modificările și completările ulterioare) 
În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), d) și alin (4) lit. d) alin. (7) lit. n), alin. (9) lit. a) și c) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3), lit. f) și g) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ,     coroborate cu art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003, Republicată, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică 

 
HOTĂRĂȘTE: 

  



Art.1. Se aprobă  Strategia de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-beneficiu pentru „ 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în 
perioada 2014-2020, Zona VALEA NIRAJULUI. UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT 
Măgherani ” prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă Actul adiţional la Contractul de delegare al gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, având ca obiect Strategia de tarifare, 
respective modificarea art.36 din Contractul de delegare, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 
Art.3. Se acordă mandat reprezentantului Comunei  Râciu în Adunarea Generală a Acționarilor 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, de a vota ”pentru” aprobarea 
Strategiei tarifare, aprobate la art.1, precum și Actului adiţional  la Contractul de delegare al 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, 
aprobat la art.2. 
Art.4.  Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, 
să semneze în numele și pe seama Comunei Râciu, Actul aditional la Contractul de delegare al 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, 
aprobat conform dispozițiilor articolului 2. 
Art.5. 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” 
 Companiei Aquaserv SA. 
 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. 57  din  30  iunie 2022 

 
privind trecerea suprafeței de 568 mp teren înscris în CF nr. 54814, având categoria de folosință curți 
construcții din domeniul public al comunei Râciu in domeniul public al Judetului Mureș, în vederea realizării 
unui edificiu cultural în memoria lui Gheorghe Șincai 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.06.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 78 din  22.06.2022, 

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.  3614 din  20.06.06.2022    a primarului comunei Râciu, privind trecerea suprafeței de 
568 mp teren înscris în CF nr. 54814, având categoria de folosință curți construcții din domeniul public al 
comunei Râciu in domeniul public al Judetului Mureș; 
Adresa Consiliului Județean Mureș nr. 16 792/22.06.2022 privind transmiterea HOTĂRÂRII CONSILIULUI 
JUDEȚEAN MUREȘ NR.93 din 21 iunie 2022 pentru trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al 
comunei Râciu în domeniul public al Județului Mureș; 
Raportul compartimentului de resort nr.3615/20.06.2022 îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. c) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Avizul comisiei juridice si de disciplina, protectie mediu si turism din cadrul consiliului local, îndeplinind condiția 
de la art.136 alin. (8), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Ținând cont de prevederile:  

Art. 129 alin. (2) lit.c) respectiv cele ale art.139 alin. (2)  și 294, alin. (3) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 196 lin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă trecerea suprafeței de 568 mp teren înscris în CF nr. 54814, având categoria de folosință curți 
construcții din domeniul public al comunei Râciu in domeniul public al Judetului Mureș, în vederea realizării 
unui edificiu cultural în memoria lui Gheorghe Șincai. 

 



Art.2. Valoarea de inventar a suprafeței de 568 mp teren înscris în CF nr. 54814, este în conformitate cu fișa 
mijlocului fix anexată  prezentei. 
Art.3. Predarea-primirea suprafeței de 568 mp teren înscris în CF 54814 se va realiza în baza unui proces verbal. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Consiliului Județean Mureş; 
 Compartimentului 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                                                                                                 
Sala Pavel-Marian                                         Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                                        Dunca Ioan                      
                                                                                                                  ……………………….    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 58  din  30 iunie 2022 

 
pentru validarea Dispoziției nr.76/16.06.2022 privind modificarea bugetului unității administrativ-
teritoriale comuna Râciu pe anul 2022 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data 30.06.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.78 din 
22.06.2022, 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;  
Analizând:  
Expunerea de motive nr. 3616 din 20.06.2022 a Primarului comunei Râciu, prin care propune  
validarea Dispoziției nr.76/16.06.2022 privind modificarea bugetului unității administrativ-teritoriale 
comuna Râciu pe anul 2022; 
Având în vedere:  
Hotărârea Consiliului Local Râciu nr. 18 din 15 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2022;  
Dispoziția nr. 76/16.06.2022 privind modificarea bugetului UAT -comuna Râciu pe anul 2022; 
Ținând cont de:  
Prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
Prevederile 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), din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
Legea 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  validarea Dispoziției nr.76/16.06.2022 privind modificarea bugetului unității 
administrativ-teritoriale comuna Râciu pe anul 2022 după cum urmează:    

VENITURI TOTALE  13.112.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.987.000 lei                                                                             
-  sectiunea dezvoltare   8.125.000 lei 
CHELTUIELI TOTALE  13.112.000 lei din care: -  sectiunea functionare 4.987.000 lei                                                                                 
-  sectiunea dezvoltare  8.125.000 lei   



EXCEDENT/DEFICIT TOTAL- 0 lei din care: -  sectiunea functionare 0  lei                                                                       
-  sectiunea dezvoltare  0 lei            
Sinteza bugetului local pe anul 2022 pe capitole se prezintă astfel: 

 

 

        

VENITURI TOTAL  COD 13.112.000 

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 11.02.00 928.000 

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 43.34.00 160.000 

Programe FADR 48.04.02 70.000 

  

CHELTUIELI TOTAL COD 13.112.000 

Autorităţi publice  51.02 2.499.000 

Alte servicii publice generale  54.02 399.000 

Invăţământ  65.02 446.000 

Cultură  67.02 643.000 

Asistenţă socială 68.02 648.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 1.210.000 

Protecţia mediului 74.02 193.000 

Alte acţiuni generale  80.02  4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 7.070.000 
 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi compartimentul 
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; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei Tg. Mureş; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  

pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

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. 59  din 30.06.2022 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma finalizării achizițiilor 
publice pentru obiectivul „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA RÂCIU, 
JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350 – 
7+500” 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.06.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 78 din 
22.06.2022  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. 3733/29.06.2022, 
Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil și resurse umane înregistrat sub nr. 
3734/29.06.2022; 
HOTĂRÂREA Nr.67 din 28 septembrie 2018 pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea nr. 19  
din  24 februarie 2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrările de Intervenţii şi a 
indicatorilor tehnico-economici 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. 15 din  27 februarie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în 
urma finalizării procedurilor de achiziţii publice pentru investiţia  „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE 
IN COMUNA  RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 
0+350 – 7+500”.   
Ținând cont de: 
Prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 - privind aprobarea conținutului cadru al documentației 
tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții; 
Prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si 
completările ulterioare; 
Prevederile O.U.G. nr. 114/2018 - privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 
Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 



Prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma finalizării achizițiilor 
publice pentru obiectivul „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA RÂCIU, JUD.MURES ” DC 
142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350 – 7+500” conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Primarul comunei împreună cu Compartimentul  fginanciar contabil și resurse umane, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 MDRAP; 
 Compartimentului 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, 
Sala Pavel-Marian                                                                      Secretar general  
    ……………………….                                                                                             Dunca Ioan 

                                                                                                                                     ………………                                                                                                                                                      
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  60  din  30  iunie 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  RÂCIU, JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SINMARTINULUI KM 
0+350 – 7+500”   

 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30 iunie 2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 78 din 22.06.2022, 
conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 
2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând:  
Expunerea de motive nr.3735/29.06.2022 întocmită de către primarul comunei Rîciu la proiectul 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”;  
Proiectul pentru investiţia „Modernizare drumuri comunale in comuna Râciu, jud. Mures ”DC 142 B: (DJ 173) 
Valea Uliesului – Valea Sânmartinului km 0+350 – 7+500”, întocmit de către SC GEORGE CONSTRUCT SRL Tîrgu 
Mureş, 
În temeiul prevederilor: 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;  
Cunoscând 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, 
 
 



HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă asigurarea fondurilor de la bugetul local în valoare totală de 436.898,24 lei 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 – 0,00 lei; 

 studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii – 23.800,00 lei; 

 studiile de teren – 8.330,00 lei;  

 studiile de specialitate – 0,00 lei;  

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

 intocmire proiect in faza: PT+DE+CS – 5.355,00 lei; 

 asistenţa tehnică – 56.358,40 lei;  

 consultanţa – 33.320,00 lei;  

 construcții și instalații – 3.772,30 lei; 

 taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii – 8.568,00 lei; 

 organizarea procedurilor de achiziţii – 41.650,00 lei;  

 active necorporale – 0,00 lei;  

 cheltuieli conexe organizării de şantier – 0,00 lei; 

 comisioane, cote, taxe, costuri credite – 59.744,40 lei; 

 cheltuieli diverse si neprevazute – 188.622,14 lei;  

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

(2) Aprobă asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt finanțate prin 
Programul de dezvoltare locală, aferente realizării cheltuielilor de obținere și amenajare teritoriu, DALI, studii 
de teren, exeprtiză tehnică, consultanță, cheltuielile cu serviciile de urmărire lucrări (dirigenție de șantier) taxe 
și avize conform PT. 
Art.2. Devizul general pentru obiectivul „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA RÂCIU, 
JUD.MURES ” DC 142 B : (DJ 173) VALEA ULIESULUI – VALEA SÂNMARTINULUI KM 0+350– 7+500”, întocmit de 
către S.C. George Construct SRL, constituie anexă la prezenta hotărâre. 
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Compartimentul financiar contabil și 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Râciu. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege: 

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

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 61  din  30 iunie  2022 

 
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public a imobilului identificat în CF 54743, 
schimbarea categoriei de folosință din drum în stradă şi completarea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al comunei Râciu atestat prin H.G. nr. 964/2002 (anexa nr. 71) 
cu modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.06.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 78 din  
22.06.2022, 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.3737/29.06.2022 privind privind trecerea din domeniul privat în domeniul public 
a imobilului identificat în CF 54743, schimbarea categoriei de folosință din drum în stradă şi completarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu atestat prin H.G. nr. 964/2002 
(anexa nr. 71) cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârea Consiliului Local  nr. 41  din  29 iunie  2018  privind înscrierea în CF a dreptului de proprietate 
privată  asupra imobilului teren intravilan în suprafață totală de 5473 mp, categorie de folosință drum,  
situat în comuna Râciu, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către membrii Societății 
Agricole "Vatra" din localitatea Râciu, prin declarația de renunțare autentificată notarial sub 
nr.215/11.06.2018. 
Ținând cont de dispozițiile: 
Art. 296, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, precum şi cele ale H.G. nr. 
548/1999 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
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 Compartimentul financiar contabil 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 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; 
 Compartimentului financiar contabil și resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      Contrasemnează                                                                                                 
Sala Pavel-Marian                                         Secretarul general al unității administrativ-teritoriale 
  ……………  ……                                                                                        Dunca Ioan                      
                                                                                                                  ……………………….    
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