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HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea indicatorilor economici ai obiectivului „Asfaltare și modernizare 
străzi in comuna Rascaeti, judetul Dambovita” 

 
 
  

Consiliul local al comunei Răscăeţi, judeţul Dâmboviţa, întrunit în şedinţa ordinară, 
din data de  23.07.2020, 
 
Având în vedere: 
 
 -   proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei și referatul de aprobare cu nr. 92 
din 15.07.2020; 
          -   prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, 
          -     Hotărârea Consiliului județean Dâmbovița nr. 59/2020, privind emiterea acordului 
de principiu pentru asocierea județului Dâmbovița prin Consiliul județan Dâmbovița, cu 
unitățile administrativ-teritoriale: Aninoasa, Gura Ocniței, Pietrari, Poiana, Răscăeți și 
Vârfuri, prin consiliile locale ale acestora, în vederea realizării unor lucrări de infrastructură 
rutieră pe drumuri județene și locale; 

- prevederile art. 129 alin.4, lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

În temeiul art. 196 alin.1, lit.b). şi art. 197 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ulterioare, 
         

  H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind obiectivul „Asfaltare și 
modernizare străzi in comuna Rascaeti, judetul Dambovita”, ce se va realiza în asociere cu 
Consiliul județean Dâmbovița, astfel: 
1.Valoarea totală a investiţiei :  2.261.326,423 lei ( inclusiv TVA ) 
                                    din care C+M : 2.137.744,632  lei ( inclusiv TVA ) 
2. Durata de realizare: 6 luni 
3. Capacități: lungime totală – 2.696 ml  

- str. Drumul Mozacului – 385 ml, lațime 5 m 
- str. Înv. Constantina Dinulescu – 253 ml, lățime 3m 
- str. Petrolului tr.1 – 322 ml, lățime 4 m 

 tr.2 – 324 ml, lățime 4 m 
 tr.3 – 280 ml, lățime 4 m 

- str. Pr. Marin Constantinescu – 626 ml, lățime 4 m 
- str. D. Petcu – 201 ml, lățime 4 m 
- str. Liniștei – 305 ml, lățime 3 m 



 
- podețe tubulare Dn 500 – 3 bucăți, 2 pe Drumul Mozacului și 1 pe Pr. Marin Constantinescu 
- podețe din șanț de beton armat cu capace carosabile de 60cm : 3 bucăți, câte unul pe str. Înv. 
Constantina Dinulescu, Petrolului tr.3 și D. Petcu 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă compartimentul 
contabilitate-achiziții din cadrul primăriei, iar comunicarea către Consiliul județean 
Dâmbovița, în vederea finalizării asocierii, și către celelalte instituții interesate, va fi făcută de 
secretarul general al comunei Răscăeți. 
 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        CONSILIER, 
                Vasile COMAN   
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ: 
                         Secretar general, 
                Jr. Maria-Nicoleta MARCU 
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