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NOTA DE FUNDAMENTARE 
a obiectivelor de investiții finanțate în anul 2015 din bugetul local 

Capitolul 51 ”Autorități publice”

1. SF, PT construire sediu Primărie – 50 mii lei
-  actualul  sediu  al  Primăriei,  construit  în  anii  60,  nu  mai  face  față  cerințelor  unei
administrații  publice  moderne,  clădirea  prezentând risc  seismic  din  cauza  numeroaselor
fisuri apărute în ziduri. În plus, aceasta nu respectă normativele în vigoare cu privire la
construcțiile de instituții publice fiind necesară ridicarea unui nou sediu administrativ care
să conțină dotări moderne minimale: sală pentru ședințele de consiliu local, cabinete pentru
primar, viceprimar, contabil, secretar, săli de așteptare, toalete cu apă curentă etc.

2. Achiziție autoturism – 20 mii
- actualul autoturism marca Daewoo Cielo, are 300.000 km la bord și a depășit perioada de
5 ani după care, conform Ordinului nr. 2.691 din 27 iulie 2012 pentru modificarea Ghidului
de  finanţare  a  Programului  de  stimulare  a  înnoirii  Parcului  auto  național,  aprobat  prin
Ordinul  ministrului  mediului  și  pădurilor  nr.  981/2012,  poate  fi  casat  un  autovehicul
aparținând unității administrativ teritoriale.
-  se  propune  acordarea  acestui  autoturism  către  viceprimarul  comunei  pentru  curse  în
interiorul comunei, iar pentru nevoile instituției achiziționarea unui autoturism nou.

Capitolul 67 ”Cultură”

1. Reabilitare și extindere Cămin Cultural Raciu – 200 mii lei
-  La ora actuală  se  derulează lucrări  de modernizare și  extindere a  Căminului  Cultural
Raciu,  acestea  urmând a  fi  finalizate  în  anul  2015.  Reamintim faptul  că  atunci  când a
accesat  Proiectul  Integrat  pe  măsura  322  FEADR,  cu  componenta  de  ”dotare  Cămin
Cultural”, administrația locală s-a obligat să finanțeze modernizarea clădirii acestuia. 

Capitolul 74 ”Protecția mediului”

1. Extindere rețea de canalizare în satele Raciu și Siliștea – 145 mii lei
Asocierea   dintre  SC  COMPLIS  SA  &  LOCAL  CONSULT  SRL  TÂRGOVIȘTE,
câștigătoarea licitației pentru realizarea Proiectului Integrat în comuna Raciu a realizat în
anul 2013 lucrări de introducere a sistemului de canalizare pe străzile din satele Raciu și
Siliștea care au fost prinse în proiect pentru asfaltare.  
Lucrările au constatat în următoarele:
PROIECTARE ȘI CONSTRUIRE RETEA DE CANALIZARE ÎN SATUL SILIȘTEA, PE
STR. GRECU, L=153 ML.

http://www.raciu.ro/
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PROIECTARE ȘI CONSTRUIRE RETEA DE CANALIZARE ÎN SATUL SILIȘTEA, PE
STR. DRĂGAN, L= 295 ML.
PROIECTARE ȘI CONSTRUIRE RETEA DE CANALIZARE ÎN SATUL SILIȘTEA, PE
STR. BUFET, L= 253 ML.
PROIECTARE ȘI CONSTRUIRE RETEA DE CANALIZARE ÎN SATUL SILIȘTEA, PE
DJ 702 B, L= 210 ML.
RACORD AFTER SCHOOL, L= 117 ML.

La ora actuală Primăria Raciu mai are de plătit pentru aceste lucrări suma de 337 mii lei.

2. Branșament rețea de canalizare în satele Raciu și Siliștea – 50 mii
-  Un alt  lucru asumat  de administrația  locală  față  de instituțiile  finanțatoare din cadrul
Proiectului Integrat este legat de branșarea gospodăriilor cetățenilor unde a fost construit
sistemul de canalizare la acesta. Costul branșării va fi suportat atât de Primărie cât și de
proprietarii de gospodării care vor trebui să achite o taxă de branșament în cuantum de 1050
lei, plătibilă în trei rate.

Capitolul 83 ”Agricultură”

1. Achiziție utilaj agricol și echipamente întreținere izlazuri – 200 mii lei
-  acestă sumă provine din subvenția APIA obținută de comuna Raciu pentru întreținerea
suprafețelor de izlaz comunale. Se propune aici achiziționarea unui tractor nou care va fi
dotat cu o freză pentru vegetație și cu o remorcă pentru transportul deșeurilor vegetale. 

2. Amenajare drumuri de acces izlazuri – 90 de mii lei
- acestă sumă provine din subvenția APIA obținută de comuna Raciu pentru întreținerea
suprafețelor de izlaz comunale. Se propune aici repararea drumurilor de pământ care fac
legătura  în  izlazurile  comunale,  marea  lor  majoritate  fiind  extrem  de  degradate  după
intemperiile din ultimele luni.

Capitolul 84 ”Transporturi”

1. Asfaltare drum local Șoseaua Nouă Siliștea – Perșinari – 25 mii lei
- acest proiect este finanțat prin fonduri guvernamentale de către Ministerul Dezvoltării prin
intermediul  PNDL.  Lucrarea  a  fost  licitată,  constructor  fiind  SC  Potențial  Cons  SRL
Târgoviște.

2. SF, PT asfaltare drumuri locale – 10 mii
- se propune realizarea proiectării în vederea asfaltării drumurilor rămase neasfaltate din
comuna Raciu.

Compartiment Contabilitate și Buget Local,
contabil Ghiga Alina
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