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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL Raciu nr. 32 din 30.10.2012

privind aprobarea contractării i garantării unei finan ări rambursabile interne în valoareș ț
de 1.200.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu TVA-ul pentru proiectul integrat

„ Îmbunătă irea re elei de drumuri de interes local, retea  de canalizare si statie deț ț
epurare, construire centru after school in satul Raciu si dotare camin cultural in satul

Raciu, comuna Raciu, judetul Dambovita” 
- finan at prin fonduri europene nerambursanbile – prin PNDR – măsura 322ț

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDE  DÂMBOVI A,Ț Ț
Avand in vedere:

 prevederile  OUG  64/2007  privind  datoria  publică,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,ș
coroborate cu cu cele ale cap. IV din Legea nr.  273/2006 privind finan ele publice locale,  cuț
modificările  i  completările  ulterioare,  precum  i  cele  ale  HG  nr.  9/2007  privind  constituirea,ș ș
componen a i  func ionarea Comisiei  de  autorizare  a  împrumuturilor  locale,  cu  modificările  iț ș ț ș
completările ulterioare;

 Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Raciu, nr. 1368/18.03.2013;  

 HCL Raciu nr. 32/30.10.2012 privind aprobarea contractării i garantării unei finan ări rambursabileș ț
interne în valoare de 1.200.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu TVA-ul pentru proiectul integrat
„  Îmbunătă irea re elei  de drumuri  de interes  local,  retea  de canalizare  si  statie  de epurare,ț ț
construire centru after school in satul Raciu si dotare camin cultural in satul Raciu, comuna Raciu,
judetul Dambovita”- finan at prin fonduri europene nerambursanbile – prin PNDR – măsura 322;ț

În temeiul prevederilor, art. 36, alin. 2, alin. 4, lit. b, art. 63, alin. 1, lit. c şi art 45, alin. 6 art.115 alin.1, lit. b, din
Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publica  locală,  republicata,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din HCL Raciu nr. 32 din 30.10.2012, după cum
urmează: 
”Se aprobă contractarea i garantarea unei finan ări rambursabile interne în valoare deș ț
1.200.000 lei, cu o maturitate de 15 luni.” 

Art.  2  Cu aducerea la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei Raciu.

Art.  3  Cu  aducerea  prezentei  hotărâri  la  cuno tin a  persoanelor  i  institu iilorș ț ș ț
interesate se însărcinează secretarul comunei Raciu.
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