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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

către S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,

Având în vedere:

- prevederile art. 2, art. 10 și art. 30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 17, art. 18 alin. (2), art. 21- art. 24 și art. 41 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 pri -
vind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin.(6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile HCL Raciu nr. 15/14.04.2014 privind înscrierea comunei Raciu în Asociația de Dez-
voltare Intercomunitară „ Apă Dâmbovița“;

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comu-
nei Raciu, înregistrat sub nr. 6832/22.11.2017;

În temeiul art. 45, alin.(6) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Începând cu data de 01.01.2018, încetează delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu
apă şi canalizare din comuna Raciu către Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare
Dâmbovița.

Art. 2 – Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C.
Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., cu sediul în municipiul Târgoviște, înmatriculată la Regis-
trul Comerțului Dâmbovița cu nr. J15/5/1998, CIF RO10084149.

Art. 3 –Se împuternicește primarul comunei Raciu, domnul Grădinaru Vasile, pentru a semna în nu-
mele și pe seama comunei Raciu, orice documente necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri.

Art. 4 – La data adoptării prezentei hotărâri se revocă orice alte dispoziții contrare.

Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Ra-
ciu prin intermediul aparatului de specialitate, iar secretarul comunei se obligă să înregistreze şi să comuni-
ce prezenta hotărâre către persoanele interesate.

INIŢIATOR,
Primar Grădinaru Vasile
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