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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 05.10.2022 

 
de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată în cadrul 
PNRR, componenta C10 – Fondul local-„Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a școlilor 
din localitățile Râciu și Sânmartinu de Câmpie din comuna Râciu, județul Mureș”   
 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de 12.10.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.110 
din 06.10.2022  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.5621/05.10.2022; 
Raportul de specialitate al Compartimentului secretariat înregistrat sub nr. 5622/05.10.2022; 
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 aprobă necesitatea, oprtunitatea şi implementarea proiectului de investiţii ”Reabilitarea 
termică și eficientizarea energetică a școlilor din localitățile Râciu și Sânmartinu de Câmpie din 
comuna Râciu, județul Mureș”, denumit în continuare Proiectul. 
Art.2.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 maximă eligibilă a 
proiectului = aria desfășurată x 440 euro/mp. 



Art.3.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.4.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. 5.Numărul locuitorilor deserviți direct de Proiect, dupa caz, precum și caracteristicile tehnice 
ale Proiectului, conform Notei de fundamentare a investiției, sunt cuprinse în anexă, care este 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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. 
 

 
 
 

 

PRIMAR,                                                                      Vizat pentru legalitate:  
BELEAN ALIN-CIPRIAN                                              SECRETAR GENERAL-DUNCA IOAN 
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