
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
26.08.2022 

 
privind aprobarea deplasării unei delegații reprezentând comuna Râciu, în Orașul Bucovăț, raionul 
Strășeni din Republica Moldova, în scopul promovării intereselor comune ale celor două Unități 
Administrativ-Teritoriale, ca urmare a semnării Acordului de Înfrățire 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.09.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 105    din 
20.09.2022, conform art.133 alin. (1), 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 a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr. 5220 din 19.09.2022       privind 
aprobarea deplasării unei delegații reprezentând comuna Râciu în Orașul Bucovăț, raionul Strășeni 
din Republica Moldova, în scopul promovării intereselor comune ale celor două Unități Administrativ-
Teritoriale, ca urmare a semnării Acordului de Înfrățire. 
HOTĂRÂREA nr. 109 din  28 decembrie 2021 privind aprobarea Acordului de Înfrățire între Comuna 
Râciu, județul Mureș, România și Orașul Bucovăț, raionul Strășeni, Republica Moldova. 
Acordul de Înfrățire între Comuna Râciu, județul Mureș, România și Orașul Bucovăț, raionul Strășeni, 
Republica Moldova, semnat de cele două părți la data de 20 iulie 2022 în comuna Râciu; 
Invitația Orașului Bucovăț înregistrată la instituția noastră sub nr. 5141/15.09.2022 privind 
materializarea intențiilor comune din Acordul de Înfrățire pentru  valorificarea potențialului de relații 
intre cele două localități; 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale, 
precum și ale H.G. nr. 518/1995 (*actualizată*) privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului 
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. 
Ținând cont de art. 129, alin.7 lit.d) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ 
În baza 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 



Art.1. (1) Se aprobă deplasarea unei delegații reprezentând comuna Râciu, în Orașul Bucovăț, raionul 
Strășeni din Republica Moldova, în scopul promovării intereselor comune ale celor două Unități 
Administrativ-Teritoriale, ca urmare a semnării Acordului de Înfrățire. 
(2) Delegaţia oficială va fi formată din următoarele persoane: 
1.Belean Alin-Ciprian-Primar al comunei Râciu 
2.Curticăpean Răzvan-Condrate-Viceprimar 
3.Dunca Ioan-Secretar general 
4.Rîcean Maria-consilier superior-compartimentul financiar contabil și resurse umane 
5.Baciu Nicoleta-consilier principal -compartimentul asistență socială 
6.Barteș Roma-referent superior-compartimentul agricol, cadastru și relații publice 
7.Ulieșan Ancuța-Mirona-consilier principal- compartimentul financiar contabil și resurse umane 
8.Chiciudean Ramona-Responsabil piață 
9.Morariu Leontina-administrator SC Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL 
10. Cioloboc Horațiu-consilier al Primarului 
11.Cozoș Petru-consilier local 
12.Ulieșan Sebastian -inginer Romgaz 
Art.2.Decontarea cheltuielilor privind costul călătoriei pentru cei 12 membrii ai delegației se vor 
face conform prevederilor HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român 
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată. 
Art.3. Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre se va face în 
baza documentelor justificative conform prevederilor legale. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul financiar-
contabil şi resurse umane. 
Art.5. 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,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
Belean Alin-Ciprian                                                                 Secretar general   
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din   26.08.2022 

 
privind modificarea și completarea Hotărârii nr.65  din  22 iulie 2022 privind aprobarea concesionării 

imobilului teren în suprafață totală de de 24.815 mp, înscris în CF nr.52760 

 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.09.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.105   din  20.09.2022  
conform art.133 alin. (1), 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: 
Proiectul de hotărâre și expunerea de motive privind modificarea și completarea Hotărârii nr.65  din  22 iulie 
2022 privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de de 24.815 mp, înscris în CF nr.52760, 
iniţiat de primarul comunei Râciu;  
Hotărârea nr. 65 din 22 iulie 2022 privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață totală de de 
24.815 mp, înscris în CF nr.52760, iniţiat de primarul comunei Râciu;  
Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice;  
Raportul de avizare al Comisiei nr. 1  
Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al 
comunei, comerț, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, 
protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  
Raportul de evaluare întocmit de către expertul Kis Angela, înregistrat sub nr. 2095/2022 și înregistrat la Primăria 
comunei Râciu sub nr.4207/2022;  
- CF nr. 52760;  
Ţinând cont de prevederile:  
Art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu prevederile alin.(6) lit.b), art.302-330, art.362 alin.(3) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
Art. 2 pct. 39 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. (1) Se modifică și se completează Hotărârea nr.65  din  22 iulie 2022 privind aprobarea concesionării 

imobilului teren în suprafață totală de de 24.815 mp, înscris în CF nr.52760 după cum urmează: 



 
Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate modificat și completat conform anexei nr. 2 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini modificat și completat conform anexei nr. 3 - parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
Art.3. Se aprobă Contractul - cadru de concesiune modificat și completat conform anexei nr. 4 - parte integrantă 
a prezentei hotărâri. 
Art.4. Se modifică și se completează Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea imobilului teren în 
suprafață totală de 24.815 mp, sau pe parcele așa cum sunt identificate  în Planul Urbanistic Zonal, înscris în CF 
nr.52760 Râciu proprietatea privată a comunei Râciu, în următoarea componență:  
Preşedinte: Curticăpea Răzvan-Condrate – viceprimar;  
Membri: Sfîriac Ioan – referent superior;  
Făgăraș Vasile-Valentin.-consilier asistent;  
Ulieșan Ancuța-Mirona- consilier principal; 
Vas-Scripcă Andreea-Cristina-inspector superior.  
Art.5.Se modifică și se completează membrii supleanţi ai comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea 
imobilului teren în suprafață totală de 24.815 mp, sau pe parcele așa cum sunt identificate  în Planul Urbanistic 
Zonal, înscris în CF nr.52760 Râciu proprietatea privată a comunei Râciu, în următoarea componență:  
Preşedinte: German Lucian-Emilian– șef SVSU;  
Membri: Barteș Roma – referent superior  
Baciu Nicoleta – consilier principal;  
Chiciudean Ramona-casier piață; 
Morariu Leontina-administrator SC Servicii Edilitar-Gospodărești Râciu SRl. 
Art.6. Activitatea de secretariat a comisiei de evaluare se va asigura de către domnul Dunca Ioan-secretar 
general. 
Art.7. Celelalte articole ale Hotărârii 65  din  22 iulie 2022 privind aprobarea concesionării imobilului teren în 
suprafață totală de de 24.815 mp, înscris în CF nr.52760, rămân nemodificate. 
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar-contabil și resurse umane; 
 Persoanelor nominalizate la art.1. 
 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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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎCIU 
2020-2024 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 26  august  2022 

 

privind atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii activitatilor de măturat, spălat, 
stropire și întreținere, de curațare si transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț  catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL 
avand ca actionar unic comuna Râciu prin Consiliul Local. 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.09.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.105 din  
20.09.2022, conform art.133 alin. (1), 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: 
Actul constitutiv al SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, 
Cerificatul de înregistrare Seria B, nr.3572474 al SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, având 
ca activitate secundară: Alte activități de curățenie-cod CAEN 8129; 
Hotararea Consiliului local Rîciu nr. 31/2012 privind înfiinţarea SC SERVICII EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL;  
Expunerea de motive a Primarului comunei Râciu nr. 5224/19.09.2022privind atribuirea directa a 
contractului de delegare a gestiunii activitatilor de măturat, spălat, stropire și întreținere, de 
curațare si transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de 
polei sau îngheț  catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna 
Râciu prin Consiliul Local. 
Raportul de specialitate nr. 5225/19.09.2022 prin care se propune atribuirea directa a contractului 
de delegare a gestiunii activitatilor de măturat, spălat, stropire și întreținere, de curațare si 
transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau 
îngheț  catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Râciu prin 
Consiliul Local. 
Având in vedere cadrul legal: 
Art. 1 alin. (2) litera e), alin (3), art.3 alin (1), art. 6, art. 8 alin. (1) și (3) literele d), d˄ 1), d˄ 2), i) și 
k), art. 22 alin. (1), (1˄ 1), (2), (3) și (4),  
Art. 23, art. 24 și art. 28 din Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii serviciului de salubrizare a localităților 
nr.101/2006, revizuită, cu modificările și completările ulterioare,  



Ordinul 109/2007, Ordinului nr.111/2007 și ordinului nr. 112/2007 emise de Autoritatea Națională 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,  
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a și art. 240 alin. (2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aproba Studiul de oportunitate privind atribuirea directa a contractului de delegare a 
gestiunii activitatilor de măturat, spălat, stropire și întreținere, de curațare si transport zăpadă de 
pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț  catre SC Servicii 

Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Râciu prin Consiliul Local. (Anexa 1). 

Art.2.Se aproba contractul de delegare prin atribuirea directa a gestiunii activitatilor de măturat, 
spălat, stropire și întreținere, de curațare si transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț  catre SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL 
avand ca actionar unic comuna Râciu prin Consiliul Local. 
(Anexa 2). 
Art.3 Se aproba Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii pentru unele servicii comunitare de 
utilitati publice ale comunei Rîciu (Anexa 3). 
Art.4. Se aproba Regulamentul de organizare si functionarea al serviciului comunitar de utilitate 
publica. (Anexa 4) 
Art.5.Se mandateaza Primarului comunei Râciu cu semnarea contractului de delegare a gestiunii 
activitatilor de măturat, spălat, stropire și întreținere, de curațare si transport zăpadă de pe căile 
publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț  catre SC Servicii Edilitar-

Gospodăreşti Rîciu SRL avand ca actionar unic comuna Râciu prin Consiliul Local. 
Art.6. Se aprobă lista  mijloacelor fixe din  domeniul public si privat al  comunei Rîciu care vor fi date 
in administrarea  SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, prin contractul de delegare. (Anexa 5) 
Art.7. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul comunei si SC   Servicii 
Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, prin administrator Morariu Leontina. 
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
  SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL; 
 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,                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
Belean Alin-Ciprian                                                                           Secretar general-Dunca Ioan     
 
 ………………………….....                                                                         ……………………… 

 
 

 

http://www.comunariciu.ro/


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

     26  august  2022 
 

privind solicitarea revizuirii și prelungirii autorizației de mediu pentru activitatile de măturat, 
spălat, stropire și întreținere, de curațare si transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.09.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 105   din 
20.09.2022, conform art.133 alin. (1), 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 a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr. 5226  din 19.09.2022  privind 
solicitarea revizuirii și prelungirii autorizației de mediu pentru activitatile de măturat, spălat, stropire 
și întreținere, de curațare si transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora 
pe timp de polei sau îngheț. 
Decizia nr. 625/06.02.2018 a Agenției pentru ProtecțiA Mediului Mureș privind emiterea Autorizației 
de mediu pentru activitățile de curățenie, confom Ordinului INS nr. 337/2007; 
În conformitate cu dispozițiile : 
Art. 1 alin. (2) litera e), alin (3), art.3 alin (1), art. 6, art. 8 alin. (1) și ((3) literele d), d˄ 1), d˄ 2), i) și k), 
art. 22 alin. (1), (1˄ 1), (2), (3) și (4), art. 23, art. 24 și art. 28 din Legea serviciilor comunitare de 
utilitate publică nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, revizuită, cu modificările și completările 
ulterioare,  
Ordinului 109/2007, Ordinului nr.111/2007 și ordinului nr. 112/2007 emise de Autoritatea Națională 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,  
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a și art. 240 alin. (2) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 



Art.1. Se aprobă solicitarea revizuirii și prelungirii autorizației de mediu pentru activitatile de măturat, 
spălat, stropire și întreținere, de curațare si transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, pentru o perioadă de 5 ani de la data expirării. 
Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul comunei si SC Servicii 
Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL, prin administrator Morariu Leontina. 
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; 
  SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL; 
  Agenției pentru Protecția Mediului 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. 
 

 

 

 

 

 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 Belean Alin-Ciprian                                                 Secretar general- Dunca Ioan 
                                                                                                      
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

     26  august  2022 
 

 

privind nominalizarea reprezentantului primarului și  reprezentanții consiliului local în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Profesionale"Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2022-2023 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  28.09.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.105 din 20.09.2022, 
conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) 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.5228/19.09.2022 a primarului comunei Râciu privind nominalizarea reprezentantului 
primarului și ai consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii  Profesionale "Gheorghe Şincai Râciu", în 
anul şcolar 2022-2023; 
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei 
Râciu; 
Ținând cont de: 
Prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  

Prevederile art.96 alin.(2) lit.a) din Legea nr.1/2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale;  

Prevederile art.1 pct.21 din O.U.G. nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetãrii 
științifice și pentru modificarea unor acte normative;  

Prevederile art. 2, art.4 alin.(1) lit.”b ”, art.5 alin.(1) şi alin.(2), lit.”a”, art.7 alin.(1) art. 15 din ORDINUL nr. 
4.619 din 22 septembrie 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările aduse de 
Ordinul 4621/23 iulie 2015, 
Ordinul nr.5.154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 
Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3108/2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare 
și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr 5.447/2020, 
Ținând cont de prevederile 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 : 
 



Art.1.Se aprobă nominalizarea reprezentantului primarului și reprezentanții consiliului local în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Profesionale "Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2022-2023 după cum urmează:  
Dunca Ioan - reprezentant al primarului                                                              
Curticăpean Răzvan-Condrate-reprezentant al consiliului local 
Vincovici Iulius-Aurelian-reprezentant al consiliului local 
Sala Pavel-Marian-reprezentant al consiliului local 
Art.2. Atribuţiile  consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sunt cele 
prevăzute  în anexa nr.1. 
Art.3. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L.  Râciu  nr.74 din  2 septembrie 
2021. 
Art.4. Primarul comunei Râciu, împreună cu reprezentanţii nominalizaţi şi conducerea unităţii de învăţământ 
preuniversitar de stat, al comunei Râciu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 
competenţelor. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Şcolii Profesionale"Gheorghe Şincai"Râciu; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş; 
 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,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 Belean Alin-Ciprian                                                 Secretar general- Dunca Ioan 
                                                                                                      
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

     26  august  2022 
 

privind asigurarea  cheltuielilor necesare organizării unor manifestări dedicate cuplurilor care aniverseaza 
50 de ani de casatorie in anul 2022 și a zilei persoanelor vârstnice 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.09.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 105 din 20.09.2022, conform 
art.133 alin. (1), 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 a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr. 5230 din 19.09.2022   privind asigurarea  cheltuielilor 
necesare organizării unor manifestări dedicate cuplurilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie in anul 2022 și a zilei 
persoanelor vârstnice; 
Prevederile HCL nr. 18 din 15 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Râciu şi a  
angajamentelor legale pe anul 2022;  
În conformitate cu prevederile: 
Legii 273/2006, privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
Prevederile art. 129, alin. (2), lit. "d" si alin. (7), lit. "b" si art. 155 alin (1), lit. "d" din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ  
În temeiul prevederilor art 139 alin (3), lit.a) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă cheltuielile necesare organizării unor manifestări dedicate cuplurilor care aniverseaza 50 de ani de 
casatorie in anul 2022 și a zilei persoanelor vârstnice. 
Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul comunei și compartimentul financiar 
contabil și resurse umane. 
Art.3 Diplomele de onoare, florile si premiile vor fi acordate in cadrul unei ceremonii oficiale, organizata de Primaria 
comunei Râciu. 
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 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,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 Belean Alin-Ciprian                                                          Secretar general- Dunca Ioan                                                                                                  
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
26.08.2022 

 

 

privind asigurarea din bugetul local a cheltuielilor necesare proiectarii sistemului de alimentare 
cu apă  potabilă a bazinului din satul Ulieș 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.09.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 105     
din 20.09.2022, conform art.133 alin. (1), 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 a Primarului comunei Râciu inregistrată sub nr. 5232 din 19.09.2022  privind 
asigurarea din bugetul local a cheltuielilor necesare proiectarii sistemului de alimentare cu apă  
potabilă a bazinului din satul Ulieș. 
Luând act de Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Râciu nr. 1 din 
11.08.2018 privind adoptarea măsurilor urgente de asigurare a apei potabile în satul Ulieș, 
Cunoscând existenţa sincopelor din alimentarea cu apă a satului Ulieș, conform comunicărilor 
Companiei Judeţene Aquaserv SA; 
Având în vedere necesitatea asigurării alimentării cu apă a locuitorilor satului Ulieș; 
Ținând cont de prevederile: 
Hotărârii Guvernului României nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de 
risc; 
Art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a și art. 240 alin. (2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 



Art.1. Consiliul Local al comunei Râciu constată existenţa unei situaţii de urgenţă generată de 
eşecul utilităţilor publice în comuna Râciu, datorită sincopelor în alimentarea cu apă a satului 
Ulieș. 
Art.2. Primăria comunei Râciu, va demara în regim de urgenţă, lucrările de proiectare a conductei 
de alimentare cu apă a bazinului de apă, în vederea asigurării alimentării cu apă a locuitorilor din 
satul Ulieș.  
Art.3. Se aprobă din bugetul local suma de 40.000 lei reprezentând cheltuielile necesare 
proiectarii sistemului de alimentare cu apă  potabilă a bazinului din satul Ulieș. 
Art.4. Primarul comunei Râciu și Compartimentul financiar-contabil şi resurse umane vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
Art.5. 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,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
Belean Alin-Ciprian                                                                 Secretar general   
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
26.08.2022 

 

 
 

privind participarea U.A.T. comuna Râciu, la înființarea, organizarea și funționarea ”Grupului de 
acțiune locală-Inima Câmpiei Transilvane” 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.09.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 105     din 
20.09.2022, conform art.133 alin. (1), 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;  
Văzând Referatul de aprobare nr. 5234/19.09.2022 prezentat de Primarul comunei Râciu  şi 
Raportul de specialitate nr. 5235/19.09.2022 privind participarea U.A.T. comuna Râciu, la 
înființarea, organizarea și funționarea ”Grupului de acțiune locală-Inima Câmpiei Transilvane”, 
precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate,   
Având în vedere Dovada disponibilității denumirii Asociației-”Grupul de acțiune locală Inima 
Câmpiei Transilvane”, eliberată de Ministerul Justiției, sub nr. 199499 din 02.08.2022, 
Luând în considerare prevederile: 
Ordonanței de Guvern nr. 26 din 2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare, 
Având la bază prevederile art. 129, alin. (1), alin. (9), lit. c, art. 196, alin. (1), lit. “a” coroborate cu 
prevederile art. 139 alin. (1) și alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,  
 

 
 HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1.Se aprobă participarea U.A.T. comuna Râciu, județul Mureș, la înființarea, organizarea și 
funcționarea asociației ”Grupul de acțiune locală-Inima Câmpiei Transilvane”, conform cu 
prevederile proiectului de Act constitutiv și Statut, cuprinse în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2.Se aprobă contribuația proprie a U.A.T. comuna Râciu la patrimoniul inițial al asociației, 
precum și la asigurarea cheltuielilor de înființare în cuantum de 2000 de lei, sumă ce va fi 
repartizată din bugetul U.A.T. comuna Râciu, în condițiile legii. 
Art.3.Se mandatează primarul comunei Râciu, dl. Belean Alin-Ciprian, să semneze toate 
documentele necesare înființării, organizării și funcționării asociației ”Grupul de acțiune locală-



Inima Câmpiei Transilvane”, în condițiile legii. 
Art.4. U.A.T. comuna Râciu nu va adera la alte parteneriate care vor avea ca obiect elaborarea unei 
Strategii de dezvoltare locală, aferente Grupurilor de acțiune locală, pentru perioada 2021-2027, 
conform normativelor specifice. 
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Râciu, prin 
compartimentele de specialitate. 
Art.6. 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,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
Belean Alin-Ciprian                                                                 Secretar general   
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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privind darea în folosință, cu titlul gratuit, a unui spațiu (birou) in incinta imobilului situat 
administrativ în localitatea Râciu, Str. Gheorghe Șincai nr. 72, identificat prin CF 50260-C2, 
necesar la înființarea, organizarea și funcționarea asociației ”Grupul de acțiune locală-Inima 
Câmpiei Transilvane” 
            
Întrunit in sedinta ordinara din data de 28.09.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 105     din 
20.09.2022, conform art.133 alin. (1), 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;  
Văzând Referatul de aprobare nr. 5317/23.09.2022 prezentat de Primarul Comunei Râciu şi 
Raportul de specialitate nr. 5318/23.09.2022 privind  darea în folosință cu titlu gratuit, a unui 
spațiu (birou) in incinta imobilului situat administrativ  în localitatea Râciu, Str. Gheorghe Șincai nr. 
72, identificat prin CF 50260-C2, necesar la înființarea, organizarea și funcționarea asociației 
”Grupul de acțiune locală-Inima Câmpiei Transilvane”, precum şi rapoartele de avizare ale 
Comisiilor de specialitate,  
Având în vedere Dovada disponibilității denumirii Asociației-”Grupul de acțiune locală Inima 
Câmpiei Transilvane”, eliberată de Ministerul Justiției, sub nr. 199499 din 02.08.2022, 
Luând în considerare prevederile: 
Ordonanței de Guvern nr. 26 din 2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare, 
Art. 2146 din Codul Civil al României, privind împrumutul de folosință, comodatul, 
Având la bază prevederile art. 129, alin. (2), lit. c,  alin. (6), lit. a, art. 196, alin. (1), lit. “a” coroborate 
cu prevederile art. 139 alin. (1) și alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 
României, 
Ținând seama de dispoziţiile art. 108, lit. d, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, alin. 7, lit. s, 
art. 136, alin. 1, art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 362, alin. 2 și alin. 3 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Local al comunei Râciu, 

 
 Hotărăște: 

 

Art.1. Se aprobă darea în folosință, cu titlul gratuit, a unui spațiu (birou) in incinta imobilului situat 
administrativ în localitatea Râciu, Str. Gheorghe Șincai nr. 72, identificat prin CF 50260-C2, necesar 
la înființarea, organizarea și funcționarea asociației ”Grupul de acțiune locală-Inima Câmpiei 



Transilvane”, conform cu prevederilor contractului de comodat din anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Durata de folosință este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, în condițiile legii și ale 
contractului prezentat. 
Art.3.Finanţarea cheltuielilor de întreţinere, reparaţii curente ale spaţiului acordat în folosinţă 
gratuită, precum și cele aferente utilităţilor se suportă de către Primăria comunei Râciu.  
Art.4. Predarea–primirea spaţiilor identificate la art.1 se va face în baza unui protocol, care va fi 
încheiat în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.  
Art.5. Titularul dreptului de folosință are obligația respectării dispozitiilor art. 350-351 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 352 din actul 
normativ mentionat. 
Art.6. Se mandatează primarul Comunei Râciu, dl. Ciprian Belean, să semneze documentul din 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Râciu, 
prin compartimentele de specialitate. 
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,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
Belean Alin-Ciprian                                                                 Secretar general   
                                                                                                     Dunca Ioan 
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
     23 septembrie  2022 

 

privind avizarea Documentației de delegare temporară - până la finalizarea procedurii de atribuire 
prin licitație deschisă contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 
deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de transfer Râciu, componente 
ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al 
Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) –Zona 7 Râciu 
 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  28.09.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr........ din 20.09.2022, 
conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) 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;  
Văzând Referatul de aprobare nr.5350/27.09.2022 al Primarului oraşului,comunei Râciu, Raportul de 
specialitate al Serviciului/Biroului/compartimentului nr. 5351/27.09.2022, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 
Având în vedere dispoziţiile art.8 alin.(3), lit. „d^1”, ale art.10 alin.(4) - (5), art.22 alin.(1) și (3), art.29, art.30 și 
art.32 alin.(3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) – lit.„e”, „h” şi „j”, art.7 și art.12 alin.(2) ale Legii nr.101/2006 serviciului 
de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
Potrivit reglementărilor art.17 alin.(3) pct.18 şi 20, precum şi ale art.20 coroborate cu cele ale art.21 alin.(1) 
din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Ecolect Mureş”, 
În considerarea prevederilor art.13 alin.(3) din Contractul de asociere încheiat între toate unitățile 
administrativ-teritoriale din Județul Mureș, 
Având în vedere avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 

deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri si operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale 
serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 

Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) aferentă zonei – 7 Râciu,  
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) si ale alin.(2) lit.„d”, coroborate cu cele ale alin.(7) lit.„n”, ale art.139,  și 
art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 



Art.1. Se avizează Documentația de delegare temporară - până la finalizarea procedurii de atribuire prin 
licitație deschisă, a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de 

deșeuri și operarea staţiei de transfer Râciu , componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș 
din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS 

Mureș), aferente zonei 7 Râciu,, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. (1) Se aprobă inițierea procedurii de atribuire prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare a contractului de delegare temporară a gestiunii serviciilor prevăzute la art.1. 
(2) Durata gestiunii delegate prevăzute la alin.(1) este estimată la 18 luni. 
Art.3. Se mandatează Primarul comunei Râciu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI „Ecolect 
Mureş” Documentația de delegare temporară a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 

municipale şi a altor fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de 
salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide 
din Județul Mureș (SMIDS Mureș) - avizată conform art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se împuternicește Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş” să desfăşoare în numele şi 
pe seama comunei Râciu delegarea temporară a gestiunii serviciului de salubrizare corespunzător activităților 
menționate la art.2 în cadrul sistemului – parte a documentației avizate conform art.1. 
Art.5. Se mandatează ADI „Ecolect Mureş”, prin Președinte, să semneze contractul de delegare cuprins în 
documentația aprobată conform art.1.  
Art.6. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al comunei Râciu își încetează aplicabilitatea. 
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în Adunarea Generală a 

Asociaților, Documentația de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale 

şi altor fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al 
Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul 

Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei zona 7 Râciu, avizată conform 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. 
 

 
 

 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 Belean Alin-Ciprian                                                          Secretar general- Dunca Ioan 
                                                                                                      
 ………………………….....                                                      ………………………. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
     23 septembrie  2022 

 

 

privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 
deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Râciu, 
componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 7 
Râciu 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de  28.09.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr.105 din 20.09.2022, 
conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) 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;  
Văzând Referatul de aprobare nr.5348/27.09.2022 al Primarului comunei Râciu, Raportul de specialitate al 
compartimentului nr. 5349/27.09.2022, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere dispoziţiile art.8 alin.(3), lit. „d^1”, ale art.10 alin.(4) - (5), art.22 alin.(1) și (3), art.29, art.30 
și art.32 alin.(3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) – lit.„e”, „h” şi „j”, art.7 și art.12 alin.(2) ale Legii nr.101/2006 serviciului 
de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
Potrivit reglementărilor art.17 alin.(3) pct.18 şi 20, precum şi ale art.20 coroborate cu cele ale art.21 alin.(1) 
din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Ecolect Mureş”, 
În considerarea prevederilor art.13 alin.(3) din Contractul de asociere încheiat între toate unitățile 
administrativ-teritoriale din Județul Mureș, 
Având în vedere avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 
deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului 
Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș 
(SMIDS Mureș), aferentă zonei 7 Râciu,  
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) si ale alin.(2) lit.„d”, coroborate cu cele ale alin.(7) lit.„n”, precum și 
cele ale art.139,  art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 
deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale 



serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 
Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 7 Râciu, prevăzut în anexa nr.1. 
Art.2.(1) Se aprobă gestiunea delegată, ca modalitate de operare şi administrare a infrastructurii aferente 
serviciului de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de 
transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 7 Râciu. 
(2) Se stabileşte licitaţia deschisă ca procedură de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prevăzut la 
alin.(1). 
Art.3.(1) Se avizează Documentația de delegare gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de 
salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide 
din județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 7 Râciu, conform anexei nr. 2. 
(2) Durata gestiunii delegate prevăzute la art.2 este de 10 ani. 
(3) Se mandatează Primarul comunei Râciu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI „Ecolect Mureş” 
Documentația de delegare a gestiunii gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale 
şi a altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al 
județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul 
Mureș (SMIDS Mureș) - zona 7 Râciu - avizată conform art.3 alin.(1) din prezenta hotărâre. 
Art.4.(1) Se împuternicește Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş” să desfăşoare în 
numele şi pe seama comunei Râciu delegarea gestiunii serviciului de salubrizare corespunzător activităților 
menționate la art.2 în cadrul sistemului – parte a documentației avizate conform art.3 alin.(1). 
(2) În sensul alin.(1), ADI „Ecolect Mureş” va putea modifica documentaţia, fără un acord prealabil, în funcţie 
de modificările care se impun în urma verificării acesteia de către Autoritatea Naţională de Achiziţii Publice, 
în limitele pe care le presupune verificarea, fiind mandatată să aducă şi orice lămuriri și modificări în atenţia 
operatorilor economici interesaţi, pe calea clarificărilor şi anunţurilor de tip erată, respectiv de deciziile altor 
autorităţi publice din judeţul Mureş, fără ca modificările operate să aducă atingere standardelor de realizare 
a serviciilor publice de salubrizare în zona 7 Râciu. 
Art.5. Se mandatează ADI „Ecolect Mureş”, prin Președinte, să semneze contractul de delegare cuprins în 
documentația aprobată, prevăzută în anexa 2.  
Art.6. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în Adunarea Generală 

a Asociaților, Documentația de delegare a gestiunii gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de 
salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide 
din județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 7 Râciu, avizată conform art.3 alin.(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. 
 

 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 Belean Alin-Ciprian                                                          Secretar general- Dunca Ioan 
                                                                                                      
 ………………………….....                                                      ………………………. 
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