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2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr.  66  din  16 august  2022 

 
privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI Ecolect Mureș în vederea derulării procedurii de 
negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii  contractului de 
colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer 
Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș – zona 7 Râciu, pentru comuna Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta extraordinara din data de 16.08.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 96 din 
09.08.2022, conform conform art.133 alin. (2), 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: 
Referetul de aprobare nr.4554/12.08.2022 a Primarului, privind acordarea unui mandat special în favoarea 
ADI Ecolect Mureș în vederea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de 
participare în vederea atribuirii  contractului de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor 
fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al 
Județului Mureș – zona 7 Râciu, pentru comuna Râciu; 
-Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3) pct.18 şi 22, precum şi ale art.20 coroborat cu cele ale art.21, alin.(1) 
din Statutul ADI Ecolect Mureş, 
Notificarea de reziliere nr. 1224/04.07.2022 a SC SYLEVY SALUBRISERV SRL, respectiv Notificarea de reziliere 
nr. 2128/03.08.2022 a ADI Ecolect Mures,  
-În considerarea prevederilor art. 11 din Contractul de asociere încheiat între toate UAT – urile din Județul 
Mureș, 
Ținând cont de prevederile: 
Art.8, alin. (3), lit.”c” şi „d^1”, ale art.29 şi ale art.30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
Art.6 alin.(1) - lit. ”h”, „i” şi „j”, al Legii nr.101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
În temeiul art. 89 alin. (1) și (2), art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. 6 lit.a, alin. (7) lit. n, art. 132, art. 137  alin. 
(1), art. 139 alin. (1)  din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se avizează Documentația de atribuire aferentă  procedurii de negociere fără publicare prealabilă 

a unui anunț de participare  în vederea atribuirii  contractului de colectare şi transport a deşeurilor 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2007/hot095_2007.htm#exp#exp


municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Râciu componente ale serviciului de 

salubrizare al Județului Mureș – zona 7 Râciu conform anexei nr.1. 

(2). Durata maximă a contractului este de 2 ani, până la finalizarea atribuirii contractului prin procedură de 

licitație deschisă. 

Art.2.(1). Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ECOLECT MURES este delegată, respectiv împuternicită 

să desfăşoare în numele şi pe seama comunei Râciu procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui 

anunț de participare în vederea atribuirii contractului de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a 

altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Râciu componente ale serviciului de salubrizare al 

Județului Mureș – zona 7 Râciu 

(2). În sensul alin.(1), Asociaţia are mandat pentru transmiterea invitațiilor de participare şi a documentelor 

suport precum şi efectuarea oricărui act necesar derulării procedurii de atribuire printre care elaborarea 

raspunsurilor la clarificarile inaintate de operatorii economici interesati, efectuarea modificarilor necesare 

in documentatia de atribuire a achizitiei si a documentelor adiacente, la institutii cu atributii in acest sens, 

operatorii economici interesati, în cursul derulării procedurii, evaluarea ofertelor, solicitarea clarificărilor, 

intocmirea dosarului achizitiei publice, elaborarea rapoartelor si a oricăror documente din cadrul procedurii 

de achizitie necesare derularii si finalizarii procedurii de achizitie, inclusiv încheierea contractului .  

Art.3.Se mandatează Primarul comunei Râciu, să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” documentația de 

atribuire aferentă  procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare  în vederea 

atribuirii  contractului de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și 

operarea stației de transfer Râciu componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș – zona 7 

Râciu, conform anexei  nr.1. Titularul poate delega atribuțiile conform art. 132 din OUG nr. 57/2019, privind  

Codul administrativ. 

Art.4. Se mandatează ADI „Ecolect Mureş”, prin Preşedinte, să semneze contractul de delegare cuprins în 

documentația aprobată, prevăzută în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

  Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş,  

 Consiliului Judeţean Mureş, precum şi  

 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în AGA, 

Documentația de delegare aferentă  procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de 

participare în vederea atribuirii  contractului de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor 

fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Râciu componente ale serviciului de salubrizare al Județului 

Mureș – zona 7 Rîciu conform anexei  nr.1  aprobat la art. 1 şi răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 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                                                                                                                                                                                              
  Florea Crinișor-Florin                                                                                                          Secretar general 
……………  ……                                                                                                                      Dunca Ioan 
                                                                                                                                              ………………………. 
 
 

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 
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HOTĂRÂREA 

nr.  67 din  16  august  2022 
 
cu privire la  actualizarea suprafețelor unor străzi aparținând domeniului public al comunei Râciu 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 16.08.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.96 din 
09.08.2022  conform art.133 alin. (2), 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 cu nr. 4556 din 12.08.2022 a primarului Belean Alin-Ciprian cu privire la  
actualizarea suprafețelor unor străzi aparținând domeniului public al comunei Râciu; 
Referatul comartimentului financiar contabil și resurse umane nr.4557/12.08.2022 cu privire la  
actualizarea suprafețelor unor străzi aparținând domeniului public al comunei Râciu; 
Raportul comisiei specialitate din cadrul consiliului local, prin care aceasta dă aviz favorabil proiectului 
de hotărâre;  
Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională cu 
privire la aprobarea actelor cu caracter normativ. 
Ţinând cont de prevederile: 
Art. 41 alin.(5) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și 
completările ulterioare, inclusiv cu normele de aplicare ale acestei legi; 
Art.8 ale ORDONANŢEI DE URGENȚĂ nr. 43 din 28 august 1997 (**republicată**) privind regimul 
drumurilor; 
Art. 129, alin.(1),  și alin. (4) din din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. 133, alin. (2), lit.a), art.134, alin.(3), lit.a), art.196, alin. (1), lit.a) din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al 
comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă actualizarea suprafețelor unor străzi aparținând domeniului public al comunei Râciu; 
în scopul realizării  unor informații tehnice corecte, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



Art.2.Se aproba efectuarea demersurilor pentru înscrierea in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al imobilelor menționate in anexa la prezentul act administrativ. 
Art.3.Se aproba mandatarea domnului Belean Alin-Ciprian – Primarul comunei Râciu sa semneze 
toate documentele necesare înscrierii in cartea funciara. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 OCPI Mureș; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Florea Florin-Crinișor                                                                Secretar general Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                      ……………………………..     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
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2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr.  68 din  16 august  2022 
 

privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Râciu, jud. Mureș, a unui imobil teren, 
având categoria de folosință „curți construcții”, proprietar comuna Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 16.08.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 96 din  
09.08.2022, conform conform art.133 alin. (2), 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. 4558/12.08.2022 a primarului comunei Râciu privind înscrierea definitivă  a dreptului 
de proprietate a u nui imobil din domeniul public al comunei Râciu; 
Raportul compartimentului de specialitate nr.4559/12.08.2022 și avizul comisiei de specialitate a consiliului 
local; 
Prevederile HCL nr. 18    din  24 februarie 2017 privind înscrierea în CF, până la publicarea în Monitorul Oficial, 
a unor bunuri; 
Extrasul CF nr. 51057 Râciu privind înscrierea provizorie a terenului în suprafață de 1381 mp. 
Ținând cont de prevederile: 
Art. 876, 877, 878, 885 și 888 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat cu modificările și 
completările ulterioare; 
Art. 24, art.41 alin.(5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
Ordinului ANCPI nr. 700/2014 privind Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru 
și carte funciară; 
Art. 112 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare; 
Art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată. 
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.c), art. 139 alin. (3) lit.g), art.286 alin. (1) și alin. (4) anexa 4, 
pct.5. art. 287. lit.b), art. 240 alin. (1)  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. (1) Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Râciu, jud. Mureș, a unui imobil 

teren, având categoria de folosință „curți construcții”, proprietar comuna Râciu, după cum urmează: 
-teren intravilan categoria de folosință curti construcții în suprafață de 1381 mp, identificat in CF 51057 Râciu, 
situat în localitatea Râciu, str. Vasile Conțiu, nr. 4, jud. Mureș, teren aferent grădiniței pentru copii. 
(2) Se solicită OCPI Mureș înscrierea definitivă a imobilului cu datele de identificare descrise la art.1, alin.(1). 



Art.2. Se împuternicește dl Belean Alin-Ciprian, primar al comunei Râciu să facă demersurile necesare în 
vederea înscrieriii definitive a dreptului de proprietae în cartea funciară a imobilului menționat mai sus. 
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite în termenul și condițiile prevăzute 
de Legea nr. 544/2004, privind conteciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Râciu. 
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; 
 OCPI Mureș; 
 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,                                                                                                                                                                                                                   
Florea Crinișor-Florin                                                                 Secretar general-Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                                      ……………………………..     
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