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Nr. 311/18.01.2017
CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 39, alin.1, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invităm să participați la ședința ordinară din
data de 25.01.2016, ora 15.00, la Căminul Cultural Raciu.

Prezența este obligatorie.
Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după modificarea cotei de TVA la
19% pentru obiectivul de investiții:  Construire sediu Primărie, comuna Raciu, sat Raciu, județul
Dâmbovița;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a cotei
de cofinanţare  pentru obiectivul de investiții:  „Extindere sistem de iluminat public stradal între
satele Raciu şi Şuţa Seacă, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a cotei
de cofinanţare pentru obiectivul de investiții:  „Modernizare drum local  Şoseaua Nouă Siliştea –
Perşinari, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a cotei
de cofinanţare pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum local DV 791 Siliştea – Gura Şuţii,
comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a cotei
de  cofinanţare  pentru  obiectivul  de investiții:  „Modernizare sistem de iluminat  public  stradal  în
comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a cotei
de  cofinanţare  pentru  obiectivul  de investiții:  „Realizare  şi  dotare  dispensar  medical,  sat  Raciu,
comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa”;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a cotei
de  cofinanţare  pentru  obiectivul  de investiții:  „Realizare  şi  dotare  Grădiniţă,  sat  Raciu,  comuna
Raciu, judeţul Dâmboviţa”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2017;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017;
10. Proiect  de  hotărâre  privind  revocarea  HCL Raciu  nr.  27/23.09.2016  privind  concesionarea  fără

licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia cabinet medical uman, situat în Dispensarul uman din
satul Siliştea, comuna Raciu;

11. Diverse.
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Consilieri:

1. Alexandru Costel -PSD _______________________

2. Bălașa Cristian -PSD _______________________

3. Burtescu Aurică                    -PNL _______________________

4. Dragomir Ruxanda Mădălina   -PSD _______________________

5. Drăgan Gheorghe -PNL _______________________

6. Ispas Cristian Dănuţ -PSD _______________________

7. Marin Veronica -PSD _______________________

8. Năstase Dumitru    -PNL _______________________

9. Nicolae Ilie -PNL _______________________

10. Preda Cristian Răzvan -PSD _______________________

11. Şerban Ion -PSD _______________________

12. Vlăsceanu Niculae -PSD _______________________

13. Voicu Nicolae -PSD _______________________

Secretar comuna Raciu,
Zaharia Alin
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