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HOTĂRÂRE 

Privind participarea Comunei Răscăeți la Planul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10 - Fondul Local, în cadrul investiției de tip I.4 – Elaborarea/actualizarea în 
format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, aprobarea 
notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul 
„TRANSPUNEREA ÎN FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG), ÎN 
COMUNA RĂSCĂEȚI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” 

 

Consiliul local al comunei Răscăeți, județul Dâmbovița, întrunit în ședința extraordinară din data 
de 13.05.2022, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind participarea Comunei Răscăeți la 
Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, 
investițiile I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de 
amenajare a teritoriului și de planificare urbană, aprobarea notei de fundamentare a 
investițiilor și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „TRANSPUNEREA ÎN 
FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG), ÎN COMUNA 
RĂSCĂEȚI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, cu nr. 84/09.05.2022, 

- Referatul de aprobare al primarului nr .86/09.05.2022, 
- Prevederile OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României și Mecanismul de redresare și reziliență, 
precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile și  în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență nerambursabile; 

- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin.2 lit.b) și ale art.139  alin.3 lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 

 
În temeiul prevederilor art. 196 alin.1 lit.a) și art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările ulterioare, 
  
     HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Se aprobă participarea Comunei Răscăeți la Programul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10 - Fondul local, investiția  I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a 
documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, în cadrul proiectului 



„TRANSPUNEREA ÎN FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG), 
ÎN COMUNA RĂSCĂEȚI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”. 
 
Art. 2 Se aprobă Nota de fundamentare a investiției, conform anexei 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
Art.3 Se aprobă Descrierea sumară a investiției, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
Art. 4  Se aprobă cheltuielile eligibile aferente obiectivului de  investiții „TRANSPUNEREA ÎN 
FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG), ÎN COMUNA 
RĂSCĂEȚI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, cu o valoare maximă eligibilă de 45.000 EURO fără 
TVA, reprezentând suma de 221.521,5 RON, conform cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 
1 euro=4,9227 lei. 
 
Art. 5 Se aprobă susținerea din bugetul local al cheltuielilor neeligibile care asigură 
implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice, 
ori a contractelor încheiate pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. 
 
Art. 6 Se mandatează primarul Comunei Răscăeți, în calitate de reprezentant legal, să semneze 
toate documentele necesare elaborării și implementării proiectului de investiții 
„TRANSPUNEREA ÎN FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG), 
ÎN COMUNA RĂSCĂEȚI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”. 
 
 Art. 7 Comunicarea prezentei către instituțiile și persoanele interesate și publicarea vă fi 
îndeplinită  de către secretarul general al comunei Răscăeți, județul Dâmbovița. 
 
 

                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
     CONSILIER, 
           Niculae MUSTAȚĂ 
 
 
 
         CONTRASEMNEAZĂ: 
               Secretar general, 
                 Jr. Maria-Nicoleta MARCU 
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