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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 69  din  7 septembrie 2022 
 

privind desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant în comisiile de evaluare a probei de interviu 
a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct la Școala Profesională „Gh. Șincai” 
 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 07.09.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 101 din 01.09.2022, 
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; 
Având în vedere: 
Expunerea de motive nr.4971 /05.09.2022 a primarului comunei Râciu, privind desemnarea unui reprezentant și 
a unui membru supleant în comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției 
vacante de director adjunct la Școala Profesională „Gh. Șincai”; 
Adresa  nr. 6985/23.08.2022 a Inspectoratului Școlar Județean Mureș înregistrată la instituția noastră cu 
nr.4700/23.08.2022  referitoare la desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant în comisiile de 
evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș. 
Ținând cont de prevederile: 
Art.5, pct.II, lit.a) și c) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor 
de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin ORDINUL nr. 4.597 
din 6 august 2021, modificată și completată prin Ordinul nr. 5195/1021 privind modificarea și completarea anexei 
la Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ, modificată și 
completată prin  preuniversitar de stat; 
Art.129, alin.7, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
În baza art art.139, alin.(1) 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 : 

 
Art1. Se desemnează domnul Belean Alin-Ciprian-Primar al comunei Râciu, ca reprezentant  în comisiile de 
evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director și director adjunct la 
Școala Profesională „Gh. Șincai”. 
Art. Se desemnează domnul consilier local Curticăpean Răzvan-Condrate, ca membru supleant  în comisiile de 
evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct la Școala 
Profesională „Gh. Șincai”. 



Art.3. Persoanele desemnate la art. 1și 2 vor fi înştiinţate în timp util cu privire la etapele desfășurării concursului, 
de către conducătorii ISJ Mureș. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului Școlar al Județului 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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nr.70  din   7 septembrie 2022 
 

 
privind însuşirea în domeniul public al comunei Râciu a suprafeţei de 16.500 mp teren conform 
măsurătorilor topo cadastrale, în vederea inscrierii în cartea funciară 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 07.09.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 101 din 
01.09.2022  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: 
Examinând referatul de aprobare nr. 4973 din 05.09.2022 prin care însuşirea în domeniul public al comunei 
Râciu a suprafeţei de 16.500 mp, teren conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea inscrierii în cartea 
funciară, ca urmare a realizării unor măsurători topografice necesare primei înscrieri în cartea funciară a 
imobilului precum şi pentru actualizarea datelor cadastrale şi notarea destinaţiei pentru întreaga suprafaţă, 
scopul final al adoptării actului administrativ fiind acela de stabilire corectă a regimului juridic al drumului 
de interes local. 
Având în vedere: 
a)documentaţia cadastrală, întocmită de topograf autorizat.  
În conformitate cu prevederile: 
Art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) lit. a) şi c), alin. (2) din Ordonaţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
Art. 23 şi art. 78 din anexa la Ordinul nr. 700/2014 privind regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare,  
Art. 10 alin. (2), art. 24 alin. (3), art. 41 alin. (5) din Legea nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea 
imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare,  
Art. 858, art. 861, art. 876 alin. (1), alin. (3) , art. 879 alin. (1), art. 884 din Legea nr. 287/2009, privind Codul 
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. 
(1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂSTE 
 

Art.1 Se aprobă, potrivit documentaţiei topografice cadastrale, întocmită de topograf autorizat, înregistrată 
la primaria  comunei Râciu, însuşirea în domeniul public al comunei Râciu a suprafeţei reale a imobilului 



teren, categoria de folosinţă drum cu o suprafaţă de 8.250 mp și 8.250 mp teren arabil, suprafața  totală 
rezultată din măsurători este  de 16.500 m².  
Art.2 Se mandatează Primarul comunei Râciu, domnul Belean Alin-Ciprian ca pentru şi în numele comunei 
Râciu, prin intermediul structurilor cu atribuţii din cadrul aparatului de specialitate, să întreprindă 
demersurile legale necesare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile prevăzute de 
legislaţia în vigoare. 
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 și resurse umane; 
 Compartimentului agricol, cadastru și relații publice; 
 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 
    ……………………….                                                                            …………………………………….        

                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


