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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr.71 din   13 septembrie 2022 
 
pentru modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea nr. 33/31.03.2022 de aprobare a 
proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată în cadrul PNRR, 
componenta C5 – Valul Renovării „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale 
multifamiliale din comuna Râciu, județul Mureș”  
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 13.09.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.103 din 
07.09.2022 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:  
Solicitarea  MDLPA prin care ne precizează că "Valoarea totală a proiectului din cererea de finanțare diferă 
de cea din Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului sens în care acestea trebuie corelate." 
Expunerea de motive al domnului primar Belean Alin-Ciprian înregistrată sub nr. 5092/12.09.2022;  
Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil și resurse umane înregistrat sub 
nr.5093/12.09.2022;  
Având în vedere prevederile:  
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;  
Art. 21, lit. ,,a” din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; Art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul art. 129, alin.4, lit.d), art.136, art. 139, alin (1) și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se modifică și se completează art.2 din Hotărârea nr. 33/31.03.2022 de aprobare a proiectului și a 
cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată în cadrul PNRR, componenta C5 – Valul 
Renovării „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din comuna Râciu, județul 
Mureș”, după cum urmează: 
"Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în 
cazul obținerii finanțării prin P.N.R.R., potrivit legii. Valoarea eligibilă a priectului este de 851.308 EURO 
(4.190.733,89 RON), defalcat astfel: pentru blocul de locuinte din Strada Vasile Contiu, Nr. 2, Bl. 101 - 



247.348,00 EURO (1.217.620,00 RON), pentru blocul de locuinte din Strada Vasile Contiu, Nr. 4, Bl. 102 - 
483.594,00 EURO (2.380.588,18 RON), pentru blocul de pe Strada Stadionului - 70.366,00 EURO 
(346.390,71 RON), pentru 2 stații de încărcare rapidă (cu putere peste 22 kW) cu câte 2 puncte de 
încărcare/stație - 50.000 EURO (246.135,00 RON), câte 25.000,00 EURO/stație." 
Art.2. Celelalte articole ale Hotărârii rămân nemodificate. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.  
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege:  

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

www.comunariciu.ro.  

 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                             
Florea Crinișor-Florin                                                    Secretar general: Dunca Ioan 
    ……………………….                                                                            …………………………………….        
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