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HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

a devizului general şi a cotei de cofinanţare pentru obiectivul de investiții: 
„Modernizare drum local DE 992, comuna Raciu, sat Raciu – sat Picior de Munte, comuna Dragodana, 

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. 905/14.02.2019, expunerea de motive a iniţiatorului şi avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 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;

 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 „Modernizare drum local DE 992 comuna Raciu, sat Raciu – sat Picior de
Munte, comuna Dragodana, judeţul Dâmboviţa”, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2
Valoarea totală a investiţiei este de 2.499.877 lei, din care de la bugetul de stat 2.298.633 lei iar din bugetul
local al comunei Raciu 201.244 lei.
Art. 3
Comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și instituțiilor interesate se face prin grija secretarului comunei
Raciu.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,

            Consilier local Drăgan Gheorghe    jr. Zaharia Alin
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