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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Caietului de sarcini 

al Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare din Judeţul Dîmboviţa

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, 
Întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 27.04.2018, 
Având în vedere: 

- HCL Raciu  nr.  15/14.04.2014 privind  înscrierea  comunei  Raciu  în  Asociația  de  Dezvoltare
Intercomunitară ”Apă Dâmbovița”;

- Adresa nr. 181/23.04.2018 a ADI „Apă Dîmboviţa” prin care se solicita UAT comuna Raciu
aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare din Judeţul
Dîmboviţa; 

- Referatul  Compartimentului  Urbanism  și  amenajarea  teritoriului  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al Primarului comunei Raciu şi avizul comisiei de specialitate din cadrul C.L.Raciu;

- Legea  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilitati  publice,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de Canalizare, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ordonanta  Guvernului  nr.  26/2006  cu  privire  la  asociatii  si  fundatii,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

- H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor
de  dezvoltare  intercomunitară  cu  obiect  de  activitate  serviciile  de  utilitati  publice,  cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 11 – 14, coroborate cu cele ale art. 36, alin. 1 și 2, lit. e și alin. 7, lit. a, ale art.
37, precum și cu art. 45, alin. 2, lit. f, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art . 1 – Se aproba  Caietul de sarcini al al Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare din
Judeţul Dîmboviţa în forma prevăzută in anexa  la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se imputerniceste dl. Grădinaru Vasile, primarul Comunei Raciu, sa semneze, în numele si
pe seama Consiliului Local al Comunei Raciu, Caietul de sarcini al al Serviciului de Alimentare cu Apă şi
Canalizare din Judeţul Dîmboviţa.

Art. 3 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul comunei, iar secretarul o
va comunica institutiilor si persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă, Avizat secretar,
            Consilier local Drăgan Gheorghe Zaharia Alin
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