
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂSCĂEŢI 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 6/2023 
Privind actualizarea indicatorilor economici ai obiectivului „Asfaltare și 

modernizare străzi in comuna Răscăeți, județul Dâmbovița” 
 
  

Consiliul local al comunei Răscăeţi, judeţul Dâmboviţa, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de  31.01.2023, convocată în 20.01.2023, 
 
Având în vedere: 
 
-  proiectul de hotărâre nr. 293/31.12.2022, iniţiat de primarul comunei și referatul de 
aprobare; 
-  prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
-    Hotărârea  Consiliului județean Dâmbovița 291/2020 pentru aprobarea Programului 
județean de dezvoltare locală Dâmbovița în perioada 2021-2024, cu modificările ulterioare; 
- prevederile art. 129 alin.4, lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și 
Luând în considerare prețul final ofertat pentru realizarea obiectivului ”Asfaltare și 
modernizare străzi în comuna Răscăeți, județul Dâmbovița”, 

 
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 O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Se aprobă actualizarea devizului general privind obiectivul „Asfaltare și 
modernizare străzi in comuna Rascaeti, judetul Dambovita”, ce se va realiza în asociere cu 
Consiliul județean Dâmbovița, cu următoarele valori: 
1.Valoarea totală a investiţiei :  2.875.118,85 lei ( inclusiv TVA ) 
                         din care C+M : 2.727.538,02  lei ( inclusiv TVA ) 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă compartimentul 
contabilitate-achiziții din cadrul primăriei, iar comunicarea, va fi făcută de secretarul general 
al comunei Răscăeți. 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       CONSILIER, 
    Ionuț-Rinel PETRE 

            CONTRASEMNEAZĂ:
          Secretar general, 
  jr. Maria-Nicoleta MARCU 

 
 
 
 
 
Adoptată la Răscăeți cu 11 voturi pentru din 11 consilieri în funcție 
31.01.2023 
Nr. 6 
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