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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolului de administrare în comun 
de către Comuna Raciu și Consiliul Județean Dâmbovița  

a obiectivului de investiție ”Pietruire drum local Șoseaua Nouă Siliștea – Perșinari”

Primarul comunei Raciu, Județ Dâmbovița,
Având în vedere:

 adresa Consiliului Județean Dâmbovița nr. 14825/28.08.2013 prin care se solicită Comunei
Raciu  încheierea  unui  Protocol  de  administrare  în  comun  a  obiectivului  de  investiție
”Pietruire drum local Șoseaua Nouă Siliștea – Perșinari”;

 prevederile Cărții a III-a, Titlul V din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil;
 prevederile Contractului de asociere nr. 1397/02.04.2010/182/15.04.2010 dintre Comuna

Raciu  și  Consiliul  Județean  Dâmbovița  pentru  realizarea  în  comun  a  obiectivului  de
investiție ”Pietruire drum local Șoseaua Nouă Siliștea – Perșinari”;

 referatul  Compartimentului  urbanism din  cadrul  aparatului  de specialitate  al  Primarului
comunei Raciu,

În temeiul art. 14, art. 36, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. f și art. 115, alin. 1, lit. b din legea nr.
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
propune următorul:

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1
Se aprobă Protocolul de administrare în comun de către Comuna Raciu și  Consiliul  Județean
Dâmbovița  a obiectivului de investiție ”Pietruire drum local Șoseaua Nouă Siliștea – Perșinari”,
conform anexei parte componentă a prezentei hotărâri.
Art. 2
Se însărcinează primarul comunei Raciu, dl. Grădinaru Vasile, pentru semnarea Protocolului de
administrare în comun iar secretarul comunei Raciu cu aducerea prezentei hotărâri la cunoștința
persoanelor și instituțiilor interesate.

INIȚIATOR, 
Primar Grădinaru Vasile  
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Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. …………………
Şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. …………

CONSILIUL LOCAL RACIU                         CONSILIUL  JUDEŢEAN  DÂMBOVIŢA
Nr. ……………/ ………………………… Nr. __________/________

PROTOCOL
de administrare in comun

Încheiat între:

     U.A.T Comuna Raciu, cu sediul  în comuna Raciu,  sat  Raciu,  str.  Principală  nr.  455,

reprezentat de Grădinaru Vasile - primar ,  pe de o parte. 

şi 

Consiliul  Judeţean  Dâmboviţa,  cu  sediul  în  Târgovişte,  Judeţul  Dâmboviţa,  Piaţa
Tricolorului, nr. 1, reprezentat de lector univ. dr. Adrian Ţuţuianu – preşedinte ,  pe de altă
parte .

Prin prezentul protocol se consemnează următoarele:
- Obiectul  protocolului  îl  constituie  administrarea  in  comun  de  catre  Consiliul  Judeţean

Dâmboviţa si  Consiliul Local Raciu a următoareloractive fixe :
1. Drum local Șoseaua Nouă Siliștea - Perșinari

Date de identificare: Drum local Șoseaua Nouă Siliștea – Perșinari este situat în
comuna Raciu, sat Siliștea, este reabilitat prin pietruire pe distanța de 1 km și
face legătura între comuna Raciu și comuna Perșinari.
Activul  fix  face  parte  din  domeniul  public  al  comunei  Raciu,  regăsindu-se  la
poziţia  nr.  __________  din  anexa  nr.  _________________  la  H.G.  nr.
1350/2001  privind  atestarea  domeniului  public  al  judeţului  Dâmboviţa  ,
modificată şi completată 

-  Administrarea în comun este în vigoare de la data semnării prezentului protocol şi are
valabilitate  până la efectuarea recepţiei  la expirarea perioadei de garanţie 

- Întreţinerea  activelor  fixe  notificate  în  prezentul  protocol,  după  întocmirea  Procesului
Verbal de Recepţie  Finală,  revine în totalitate Consiliului Local Raciu.

- Fondurile aprobate  pentru realizarea lucrărilor la activele fixe nominalizate sunt în sumă
de  277.164 cu T.V.A. din care:
 Consiliul Local Raciu : 138582 lei cu T.V.A.
 Consiliul Judeţean Dâmboviţa: 138582 lei cu T.V.A.
Valorile definitive ale activelor fixe amintite se vor evidentia in procesul verbal de receptie

la terminarea lucrarilor. 
Părţile semnatare se obligă ca după întocmirea Procesului Verbal de Recepţie Finală, la

expirarea  perioadei  de  garanţie,  să  încheie  un  proces  verbal  de  predare-primire  a  activului
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/activelor  fix/fixe către  administratorul legal, care  va cuprinde în mod expres sumele cheltuite.

Prezentul proces verbal se încheie în baza prevederilor Cărţii a III-a , Titlul nr. V din Legea nr.
287/2009 Codul civil  ,  actualizată , a prevederilor  Legii  nr. 215/2001 a administrației  publice
locale ,  republicată şi  actualizată şi  în baza prevederilor  H.C.L nr.__________________H.C.J.
Dambovita  nr________________________  şi  a  contractului  de  asociere  nr.
1397/02.04.2010/182/15.04.2010 .

     

CONSILIUL LOCAL _________________ CONSILIUL  JUDEȚEAN  DÂMBOVIȚA

PRIMAR, PREȘEDINTE,    

___________________ Lector univ. dr. Adrian Ţuţuianu 
                 

  SECRETAR, SECRETARUL JUDEŢULUI
____________________ Dr. Ivan Vasile Ivanoff

                                       

CONTABIL, Direcţia  Tehnică , 
___________________ Director Executiv ,      

Ing. Vasile Dinu  

Direcția Economică , Buget

Director Executiv,

Ec. Carmen Igescu

Direcția Administrarea Patrimoniului

Coordonare Instituții Publice și 

Societăți Comerciale

Director Executiv,

Ec. Mațăoanu  Nicolae

Vizat Juridic,
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