
ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA RACIU
str. Principală, nr. 455, tel/fax 0345.524020

www.raciu.ro, e-mail: primariaraciu@yahoo.com

Nr.  4107/10.07.2015
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 14 .07.2015,
ora 15.00, la sala de ședințe din cadrul Centrului Medical Siliștea.

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

1. Proiect  de  hotărâre  privind   prelungirea  valabilității  Planului  Urbanistic  General  al  comunei  Raciu,  a
Regulamentului  Local  de  Urbanism  şi  aprobarea  Regulamentului  local  referitor  la  implicarea  publicului  în
revizuirea Planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului  inițiate sau aflate în competența de aprobare a
Consiliului Local al comunei Raciu;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru investiția”Asfaltare drumuri locale în
comuna Raciu, județ Dâmbovița”;

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea speciala a reprezentantului U.A.T. in Adunarea Generala a Asociației de
Dezvoltare  Intercomunitară  ”Reabilitarea  colectării,  transportului,  depozitării,  prelucrării  deşeurilor  solide  în
judeţul Dâmboviţa”;

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea speciala a reprezentantului U.A.T. in Adunarea Generala a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”Civitas Târgoviște”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 30.06.2015;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2015;
7. Diverse:

- aprobarea decontului aferent trasportului cadrelor didactice pentru luna iunie 2015.

Consilieri:

1. Badea Angel -INDEPENDENT _______________________

2. Bălașa Cristian -PSD _______________________

3. Bucur Simona Roxana -PNL _______________________

4. Burtescu Aurică                -PRM            _______________________

5. Dragomir Ruxanda Mădălina -PSD             _______________________

6. Drăgan Gheorghe -PNL    _______________________

7. Ilie Marius Ionuț -PSD                              _______________________

8. Preda Cristian Răzvan -PSD _______________________

9. Savu Niculae -PNL _______________________

10. Șerban Ion -PSD _______________________

11. Vlăsceanu Nicolae -PSD _______________________

12. Voicu Nicolae -PSD _______________________

Primar,

http://www.raciu.ro/
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