
ROMÂNIA 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL RACIU 
 
                               
                                                H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea valorii totale a proiectului  
„ Îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local, retea  de canalizare si statie 

de epurare, construire centru after school in satul Raciu  
si dotare camin cultural in satul Raciu, comuna Raciu, judetul Dambovita” 

 
  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,  
Întrunit în şedinţa extraordinară astăzi, 08.08.2011,      

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Raciu, înregistrat la nr. 
3078/01.08.2011; 

- raportul contabilului Primăriei Raciu, înregistrat la nr. 3077/01.08.2011;  
- actul adiţional nr. 1/27.07.2011 la contractul de finanţare nr. 

C322010931600064/04.06.2010 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil 
în condiţiile P.N.D.R.; 

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, și alin. 4, lit. d,  art. 39, alin.1, art. 45, alin. 1 şi art.115 alin.1, 
lit.b. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
ulterioare,  

 

                 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1  Se aprobă valoarea totală a proiectului „ Îmbunatatirea retelei de 
drumuri de interes local, retea  de canalizare si statie de epurare, construire 
centru after school in satul Raciu si dotare camin cultural in satul Raciu, 
comuna Raciu, judetul Dambovita”, potrivit  bugetului revizuit ca urmare a 

finalizării procedurilor de achiziţie publică, de 12.359.527 lei, din care 9.810.220 

lei reprezintă valoarea totală eligibilă pe proiect. 
 Art. 2  APDRP va efectua plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute 
în bugetul indicativ – Anexa III la Contractul de finanțare, până la valoarea 
maximă de 2.337.908 lei, cu respectarea condițiilor din actul adiţional    nr. 
1/27.07.2011 la contractul de finanţare nr. C322010931600064/04.06.2010 pentru 
acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile P.N.D.R.  
 Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei iar comunicarea 
va fi făcută de secretarul comunei. 
 

 

 
     Președinte ședință,          Secretar comuna Raciu, 

        Consilier local Ion V. Ion              jr. Zaharia Alin 
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