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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea 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”

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDET DAMBOVITA,
Având in vedere :

 Referatul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Raciu, nr. 5000/25.08.2017 şi avizul comisiei de specialitate din 
cadrul C.L. Raciu;

 Prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
 Prevederile  HG 28/2008 privind privind aprobarea continutului-cadru al  documentatiei  tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de intervenţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 Adresa M.D.R.A.P.F.E., nr. 89737/19.07.2017, prin care se notifică U.A.T. comuna Raciu asupra
proiectelor de investiţii care beneficiază de finanţare prin PNDL 2017 – 2020;
 Prevederile art. 36, alin. 4, lit. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 1, și art. 115, alin. 1, lit. B din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1    
Se aprobă indicatorii tehnico-economici, devizul general şi cota de cofinanţare a Consiliului Local Raciu
pentru obiectivul de investiții: „Realizare şi dotare dispensar medical, sat Raciu, comuna Raciu, judeţul
Dâmboviţa”, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Valoarea totală a investiţiei este de 1.802.302 lei, din care de la bugetul de stat 1.710.193 lei iar din bugetul
local al comunei Raciu 92.109 lei.
Art. 3
Comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și instituțiilor interesate se face prin grija secretarului comunei
Raciu.

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
          Consilier local Marin Veronica      Zaharia Alin
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