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 HOTĂRÂRE
 privind modificarea HCL Raciu nr. 22 din 08.08.2011 

privind aprobarea valorii totale a proiectului 
„ Îmbunătă irea re elei de drumuri de interes local, re ea  de canalizare i sta ie deț ț ț ș ț

epurare, construire centru after school in satul Raciu 
i dotare cămin cultural în satul Raciu, comuna Raciu, jude ul Dâmbovi a”ș ț ț

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDE  DÂMBOVI A,Ț Ț
Întrunit în edin ă extraordinară astăzi, 11.02.2013,ș ț
Având în vedere:

 Referatul  Compartimentului  Contabilitate  nr.  567/08.02.2013,  înso it  de  avizul  comisiei  deț
specialitate din cadrul CL Raciu;

 prevederile  art.  9,  C1.1  Anexa  1  ”Prevederi  generale”  la  Contractul  de  finan are  nr.    Cț
322010931600064/04.06.2010 încheiat între APDRP România i Comuna Raciu;ș

 Prevederile  HCL  Raciu  nr.  22  din  08.08.2011  privind  aprobarea  valorii  totale  a  proiectului
„  Îmbunătă irea re elei  de drumuri  de interes  local,  re ea de canalizare  i  sta ie  de epurare,ț ț ț ș ț
construire centru after school în satul Raciu i dotare cămin cultural în satul Raciu, comuna Raciu,ș
jude ul Dâmbovi a”;ț ț

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 2, lit. a, art. 47 i art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr.ș
215/2001 a administra iei publice locale, republicate, cu modificările i completările ulterioare, ț ș

 HOTĂRĂ TE:Ș

Art.1 
Se modifică art. 1 din HCL Raciu nr. 22 din 08.08.2011, după cum urmează:
” Art. 1 – Se aprobă valoarea totală a proiectului „ Îmbunătă irea re elei de drumuri deț ț
interes local, re ea de canalizare i sta ie de epurare, construire centru after school înț ș ț
satul Raciu i dotare cămin cultural în satul Raciu, comuna Raciu, jude ul Dâmbovi a”,ș ț ț
potrivit bugetului revizuit ca urmare a efectuării unor lucrări suplimentare, de 9.070,426
mii lei, din care 8.783,381 mii lei valoarea totală eligibilă pe proiect iar 287,045 mii lei
valoare totală neeligibilă pe proiect, conform anexei parte componentă a prezentei
hotărâri.”
Art. 2 
Totalul cheltuielilor neeligibile prevăzute la art. 1 se vor suporta integral din bugetul local
al comunei Raciu.
Art. 3
Cu aducerea la îndeplinire  a prevederilor  prezentei  hotărâri  se însărcinează primarul
comunei iar pentru aducerea acesteia la cuno tin a persoanelor i institu iilor interesateș ț ș ț
se însărcinează secretarul comunei.

Pre edinte de edin ă, ș ș ț Secretar,
              Consilier local erban IonȘ            jr. Zaharia Alin
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