
ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA RACIU
str. Principală, nr. 455, tel/fax 0345.524020

www.raciu.ro, e-mail: alinzaharia@yahoo.co.uk

HOTĂRÂRE
privind aprobarea înființării la nivelul unității administrativ teritoriale 

a Serviciului public de canalizare al comunei Raciu 

CONSILIUL LOCAL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÂMBOVIŢA,
Întrunit în ședință de îndată astăzi,  02.04.2014, 
Având în vedere:

 Prevederile art. 6, art. 7, art. 8, alin. 1 și alin. 3, și art. 23, alin. 4, din legea nr. 51/2006
privind serviciile comunitare de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 Prevederile art. 2, alin. 1, art. 12, alin. 2, și art. 17, alin. 1 din Legea nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

 Expunerea de motive nr. 1636/31.03.2014, prin care primarul comunei propune înființarea
Serviciului  public  de canalizare al  comunei  Raciu,  precum și  raportul  de specialitate în
tocmit de Compartimentul urbanism și înregistrat sub nr. 1637/31.03.2014;

 HCL Raciu nr. 35/31.10.2013 privind modificarea și completarea ”Inventarului bunurilor
care aparțin domeniul public al comunei Raciu”;

 HCL Raciu nr. 6/28.02.2013 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții  ale
Primăriei Comunei Raciu; 

 Prevederile art. 36, alin. 2, lit.  d, și alin. 6, lit.  a, pct. 14,  din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1,  și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE:

Art.  1  Se aprobă înființarea  la  nivelul  unității  administrativ  teritoriale  a  Serviciului  public  de
canalizare al comunei Raciu, având drept scop canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți
utilizatorii de pe teritoriul localității.
Art. 2 Modalitatea de gestionare a  Serviciului public de canalizare al comunei Raciu va fi stabilită
de către Consiliul  Local  Raciu  ulterior,  prin  hotărâre,  în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri  se obligă primarul comunei
Raciu iar cu aducerea acesteia la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate se însărcinează
secretarul comunei.

Președinte de ședință, Secretar U.A.T.,
   consilier local Bălașa Cristian                    jr. Zaharia Alin
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