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HOTĂRÂRE

privind asocierea cu comunele Crângurile, Cobia, Ludeşti, Hulubeşti şi Lucieni,

în vederea obţinerii soluţiei de alimentare de la S.C. TRANSGAZ S.A. 

şi întocmirea studiului de fezabilitate pentru alimentarea cu gaze naturale a comunelor asociate

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.05.2019, 
Având în vedere:

- expunerea de motive a d-lui Grădinaru Vasile, primar al comunei Raciu, judeţul Dâmboviţa, iniţiatorul pro-

iectului de hotărâre;

- Raportul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Raciu, înregistrat sub

nr. 3248/21.05.2019, şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Raciu;

- prevederile O.U.G. 114/2018 de finanţare prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii a lucrărilor privind constru-

irea, înfiinţarea unor reţele noi de gaze, inclusiv racordarea la conducta de transport gaze naturale;

-  prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-eco-

nomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- prevederile art. 14 şi art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice loca-

le, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. f din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare,   

HOTĂRĂŞTE:

         ART. 1. Se aprobă asocierea cu primăriile comunelor Crângurile, Cobia, Ludeşti, Hulubeşti şi Lucieni, judeţul

Dâmboviţa, în vederea obţinerii soluţiei de alimentare de la S.C. TRANSGAZ S.A. şi a întocmirii studiului de feza-

bilitate pentru alimentarea cu gaze naturale a comunelor asociate.

         ART. 2. Se împuterniceşte domnul primar Grădinaru Vasile să reprezinte interesele comunei Raciu, cu satele

aparţinătoare Raciu, Şuţa Seacă şi Siliştea, judeţul Dâmboviţa, în relaţia cu celelalte comune asociate.

         ART. 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului localitatii şi se transmite persoa-

nelor şi instituţiilor interesate.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
             Consilier local Vlăsceanu Niculae     jr. Zaharia Alin
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