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REFERAT

Subsemnata  Bănulescu  Liliana,  consilier  cadastru  în  cadrul  Compartimentului  Regitru  Agricol,
Cadastru și Agricultură din cadrul Primăriei Raciu, recomand adoptarea prezentului proiect de hotărâre
având în vedere măsurătorile topografice efectuate de reprezentanții SC Local Consult SRL Târgoviște.

Modificările constau în : 

1. Pozitia 5, ”DS Școală”:
 rubrica  ”Elemente  de  identificare”  va  avea  următorul  cuprins:  ”  Se  află  în  satul  Raciu.  Are  o

lungime de 391 m, o lățime de 9,5 m. Drum pietruit.”
2. Pozitia 6, ”DS Troiță”:

 rubrica  ”Elemente  de  identificare”  va  avea  următorul  cuprins:  ”  Se  află  în  satul  Raciu.  Are  o
lungime de 357 m, o lățime de 6,10 m. Drum pietruit.”

3. Pozitia 12, ”DS Vlaicu”:
 rubrica  ”Elemente  de  identificare”  va  avea  următorul  cuprins:  ”  Se  află  în  satul  Raciu.  Are  o

lungime de 49 m, o lățime de 4 m. Drum pietruit.”
4. Pozitia 14, ”DS Moară Mihai”:

 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Se află în satul Șuța Seacă. Are o
lungime de 125 m, o lățime de 4,4 m. Drum pietruit.”

5. Pozitia 16, ”DS Stadion”:
 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Se află în satul Șuța Seacă. Are o

lungime de 254 m, o lățime de 6,2 m. Drum pietruit.”
6. Pozitia 17, ”DS Neciu”:

 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Se află în satul Șuța Seacă. Are o
lungime de 204 m, o lățime de 8,8 m. Drum pietruit.”

7. Pozitia 19, ”DS Moară Aurel”:
 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Se află în satul Șuța Seacă. Are o

lungime de 97 m, o lățime de 4,7 m. Drum pietruit.”
8. Pozitia 34, ”DS Câșu”:

 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins:  ” Se află în satul Siliștea.  Are o
lungime de 65 m, o lățime de 4,2 m. Drum pietruit.”

9. Pozitia 43, ”DV Drum CAP - Raciu”:
 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Are o lungime de 469 m, o lățime

de 6,8 m. Drum pietruit.”
10.  Pozitia 94, ”DS Conpet Siliștea”:

 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Are o lungime de 160 m, o lățime
de 6 m. Drum pietruit.”

Consilier cadastru,
Bănulescu Liliana
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