
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 84 din 02.011.2022 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Râciu, pentru perioada noiembrie 2022-
ianuarie 2023 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 02.11.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.113 din 27.10.2022, 
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 a Primarului comunei Râciu nr.6143 din 27.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
a Consiliului Local Râciu, pentru perioada noiembrie 2022-ianuarie 2023; 
Ordinul 414 din 27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Râciu; 
HOTĂRÂREA nr. 70  din 31 octombrie 2019 privind revizuirea  Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului local al comunei Râciu. 
Propunerile consilierilor locali, 
Ținând cont de art.123, alin.(1),  alin.(4), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ 
În baza art art.139, alin.(1) și 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 desemnează ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Râciu, pentru o perioadă de 3 luni (noiembrie  
2022-ianuarie 2023), dl/dna consilier  Curticăpean Răzvan-Condrate.                                                          
Art.2.Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt cele precizate în art.10  alin.(1) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local Râciu aprobat prin  Hotărârea nr. 7  din 12 iulie 2016 și revizuit prin Hotărârea nr. 
70/2019. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul 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                                                                                    
Curticăpean Răzvan-Condrate                                                         Secretar general  
  ……………  ……                                                                  Dunca Ioan                      

                                                                                             ……………………….    

http://www.comunariciu.ro/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 85 din  02.11.2022 
 

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a 
mandatului de consilier local al domnului  Sala Pavel-Marian, ales pe lista de candidați a POL și 
declararea ca vacant a locului deținut de acesta 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 02.10.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.113 din   
27.10.2022  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; 
Luând în considerare:  
Încheierea civilă nr. 5996 a Judecătoriei Tg.Mureș, Secția Civilă, pronunțată în Ședința camerei de 
consiliu la data de 16.10.2020 prin care s-a admis cererea formulată de petentul BIROUL ELECTORAL 
DE CIRCUMSCRIPȚIE nr. 77 Râciu prin care s-a invalidat mandatul de consilier local obținut de 
candidatul Belean Alin-Ciprian, propus de Partidul Național Liberal, și validarea mandatelor de 
consilieri locali în cadrul Consiliului Local al comunei Râciu, jud. Mureș atribuite, în urma alegerilor 
pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020. 
Ordinul Prefectului județul Mureș nr. 414/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a 
Consiliului Local al comunei Râciu; 
Cererea de demisie a dlui Sala Pavel-Marian, înregistrată la Primăria comunei Râciu cu nr. 
6041/21.10.2022;  
Adresa nr. 6142/25.10.2022 trimisă de instituția noastră Partidului Oamenilor Liberi-Filiala Mureș 
privind demisia dlui Sala Pavel-Marian, pentru nominalizarea primului  consilier de pe lista de 
supleanți;  
Referatul constator nr. 6146  din   27.10.2022  întocmit de către Secretarul general al comunei Râciu;   
Ținând cont de prevederile: 
Art. 204, alin. 2, lit. „a” și alin. (3), din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ precum si ale Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al 
comunei Râciu și cu respectarea art. 30 – 34, din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică 
locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, 
alin. 1, lit. „a” privind Codul Administrativ, adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1.Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a 
mandatului de consilier local al domnului  Sala Pavel-Marian, ales pe lista de candidați a POL și 
declararea ca vacant a locului deținut de acesta. 
Art.2.Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanța de contencios 
administrativ, în termen de 5(cinci) zile de la adoptare sau, după caz, de la comunicare. 
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; 
 Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Râciu; 
 D-lui Sala Pavel-Marian; 
 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                                                                                    
 Curticăpean Răzvan-Condrate                                                         Secretar general  
  ……………  ……                                                                     Dunca Ioan                      

                                                                                             ……………………….    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 86 din 02.11.2022 

 
privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei Râciu al imobilului identificat în CF 

nr. 51057, nr. topo 51057-C3, reprezentând magazie, în suprafață construită la sol: 12 mp. 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 02.11.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.113 
din 27.10.2022, 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 a Primarului comunei Râciu nr.6147 din 27.10.2022 privind atestarea 
apartenenţei la domeniul public al comunei Râciu al imobilului identificat în CF nr. 51057, nr. topo 
51057-C3, reprezentând magazie, în suprafață construită la sol: 12 mp. 
Ordinul Prefectului județul Mureș nr. 414/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a 
Consiliului Local al comunei Râciu;  
Avizul favorabil al comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea 
teritoriului si urbanism; 
Ținând cont de prevederile: 
Hotărârii Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al 
municipiilor și al județelor.  
Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară cu modificările şi completările 
ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) 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) lit. a), 
art. 284, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), punctul 1 din anexa nr. 4 la Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea, 

 
HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se  aprobă atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei Râciu al imobilului 
identificat în CF nr. 51057, nr. topo 51057-C3, reprezentând magazie, în suprafață construită la sol: 
12 mp. 



Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte compartimentul agricol, 
cadastru și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art.4. Prezenta 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; 
 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,                                                                                                                                                                                                                                             
Curticăpean Răzvan- Condrate                                                         Secretar general                                                                                                                                                     
    ……………………….                                                                     Dunca Ioan 

                                                                    ……………………….                                                                      
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 87  din  2  noiembrie 2022 

 
privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Râciu 
pentru anul 2022  

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta extraordinara din data de 02.11.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 113 din 27.11.2021, 
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.6149/27.10.2022 a primarului comunei Râciu privind modificarea repartizării pe trimestre a 
bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Râciu pentru anul 2022;  
Hotărârea Consiliului Local Râciu, nr. 33 din 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
comunei Râciu şi a  angajamentelor legale pe anul 2022.  
Ținând cont de prevederile: 
Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 129 alin. (2), lit. “b”si alin.(4), lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.”a” si ale art. 136 alin. (1) din OUG nr. 
57/05.07.2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Râciu pentru 
anul 2022, care constituie anexă la proiectul de hotărâre. 
Art.2. Primarul comunei Râciu - ordonator principal de credite și Compartimentului financiar contabil și resurse umane 
asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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; 
 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                                                                                    
 Curticăpean Răzvan- Condrate                                              Secretar general                                                                                                                                                               
  ……………  ……                                                                  Dunca Ioan                      

                                                                                             ……………………….    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 

2020-2024 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 88  din  2  noiembrie 2022 

 

de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată de 
Administraţia Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete 

„Înființare pistă de biciclete în comuna Râciu, județul Mureș”   
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 02.11.2022, urmare a dispoziţiei de convocare 
nr.27.10.2022 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 al domnului primar Belean Alin-Ciprian înregistrată sub nr. 6176/28.10.2022, de 
aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată de 
Administraţia Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete 
„Înființare pistă de biciclete în comuna Râciu, județul Mureș”.   
Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil și resurse umane înregistrat sub nr. 
6177/28.10.2022; 
Având în vedere prevederile:  
ORDINULUI nr. 2.506 din 22 septembrie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului 
de realizare a pistelor pentru biciclete; 
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 aprobă necesitatea, oportunitatea şi implementarea proiectului de investiţii ”Înființare 
pistă de biciclete în comuna Râciu, județul Mureș”, denumit în continuare Proiectul. 
Art.2.Se aprobă depunerea cererii de finanțare la AFM pentru obținerea finanțării nerambursabile 
și Devizul General al proiectului, anexat la prezenta Hotărâre. 



Art.3.Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii finanțării prin AFM, potrivit legii. 
Art.4.Comuna Râciu se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta 
a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.  
Art.5.Comuna Râciu se obligă să asigure toate cheltuielile neeligibile necesare pentru 
implementarea poiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-
economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare. 
Art.6. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și 
de ordonator principal de credite. 
Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.  
Art.8. 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                                                                                    
 Curticăpean Răzvan- Condrate                                              Secretar general                                                                                                                                                                                                          
  ……………  ……                                                                  Dunca Ioan                      

                                                                                             ……………………….    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/

