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HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Amenajare 

șanțuri betonate, accese proprietăți și trotuare, în comuna Răscăeți, județul Dâmbovița” și 
asocierea cu Consiliul județean Dâmbovița în vederea finanțării prin PJDL 

 
  

Consiliul local al comunei Răscăeţi, judeţul Dâmboviţa, întrunit în şedinţa extraordinară, 
din data de  09.05.2022, 
 
Având în vedere: 
 -   proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei și referatul de aprobare cu nr. 81 din 
09.05.2022; 
            -  Hotărârea Consiliului județean Dâmbovița nr. 291/2020 pentru aprobarea Programului 
Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița în perioada 2021-2024, modificată prin HCJ 
Dâmbovița nr. 129/2021 și prin HCJ nr. 46/2022; 
 - prevederile cap. XI din Ghidul solicitantului pentru asocierea/parteneriatul Județului 
Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița cu unitățile administrativ-teritoriale în cadrul 
Programului Județean de Dezvoltare locală Dâmbovița pentru perioada 2021-2024; 
 - prevederile art.7 alin.1, 2, 4 și 7 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile HCL nr.3/31.01.2022 privind aprobarea bugetului local Răscăeți pe anul 
2022, anexa – Investiții; 
 - prevederile art. 44 alin.1, art.35 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările ulterioare; 
 -  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 ai proiectului ” Amenajare șanțuri 
betonate, accese proprietăți și trotuare, în comuna Răscăeți, județul Dâmbovița”,  pe DJ 
702F, cu următoarele caracteristici: 

Valoare proiect: 4.623.843,93 lei 
Din care C+M: 3.870.476,04 lei 
Capacități: șanțuri betonate – 5194 ml  

       accese proprietăți 2,3mx5m – 185 buc. 
       Trotuare asfalt 1,3m lățime – 2800 ml 

Art.2 Se aprobă asocierea comunei Răscăeți, prin Consiliul local Răscăeți, cu județul 
Dâmbovița, prin Consiliul județean Dâmbovița, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare 
Locală Dâmbovița, în vederea realizării în comun a obiectivului de investiție ”Amenajare 
șanțuri betonate, accese proprietăți și trotuare, în comuna Răscăeți, județul Dâmbovița”, cu 
condiția validării de către Consiliul județean Dâmbovița. 

Art.3. Cota de cofinanțare a obiectivului din partea Consiliului județean Dâmbovița este 
în procent de 41,85% din valoarea totală a proiectului, în sumă de 1.935.238,02 lei, TVA inclus, 
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iar din partea Consiliului local este în procent de 58,15% din valoarea totală a proiectului, în 
sumă de 2.688.605,91 lei, TVA inclus. 

Art.4 Se împuternicește primarul comunei Răscăeți, dl Buibăr Iulian, să semneze 
contractul de asociere, Protocolul de administrare în comun și orice alte documente pentru 
realizarea obiectivului de investiție ” Amenajare șanțuri betonate, accese proprietăți și 
trotuare, în comuna Răscăeți, județul Dâmbovița ”. 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei prin 
compartimentul contabilitate-achiziții din cadrul primăriei, iar comunicarea către Consiliul 
județean Dâmbovița, în vederea finalizării asocierii, și către celelalte instituții interesate, 
precum și aducerea la cunoștință publică va fi făcută de secretarul general al comunei Răscăeți. 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        CONSILIER, 
                Niculae MUSTAȚĂ   

       
 
 
           CONTRASEMNEAZĂ: 

                         Secretar general, 
                Jr. Maria-Nicoleta MARCU 
Nr.  23 
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