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HOTĂRÂRE
privind înscrierea comunei Raciu 

în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă Dâmbovița”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,
Intrunit in sedinta ordinara astazi, 14.04.2014, 
Având în vedere faptul ca : 

 trebuie respectat intocmai cadrul institutional aferent procesului de regionalizare a
serviciilor de apa si canalizare la nivelul judetului Dambovita (referitor la Asociatia de
dezvoltare  Intercomunitara  „  Apa  Dambovita”),  in  scopul  indeplinirii  conditiilor  de
eligibilitate prevazute de Programul Operational Sectorial de Mediu 2007 – 2013 pentru
dezvoltarea  capacitatii  de  absorbtie  a  fondurilor  si  de  implementare  a  viitoarelor
proiecte de investitii,

 trebuie respectate regulile impuse de Uniunea Europeana, in vederea delegarii directe a
gestiunii serviciilor de apa si apa uzata, asa zisele „ reguli  in- house”;

În conformitate cu:
- 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;

- Referatul Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Raciu, insotit de raportul comisiei de specialitate din cadrul CL Raciu;

Ținând cont de 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. 6 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂSTE:

Art  .  1  – Se  aproba  asocierea  Comunei  Raciu,  identificată  prin  CIF  17352753,  cu  sediul  în
comuna Raciu, str. Principală, nr. 455, Județul Dâmbovița, in Asociatia de dezvoltare Intercomunitara
„  Apa  Dambovita”  si  inscrierea  Comunei  Raciu  in  Asociatia  de  dezvoltare  Intercomunitara  „  Apa
Dambovita”, asocieație cu personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica, ce are sediul in
Targoviste, Piata Tricolorului nr. 1, etaj IV, cam. 105, judetul Dambovita.

Art.  2  – Se  aproba  Actul  Constiutiv al  Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara  „  Apă
Dâmbovița” în forma prevăzută in Anexa 1 la prezenta hotărâre si  Statutul  Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ Apă Dâmbovița” in forma prevazută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.  3  – Se  aproba  participarea  Comunei  Raciu  la  patrimoniul  Asociatiei  de  Dezvoltare
Intercomunitara „ Apa Dambovita” cu o contribitie in numerar in valoare de 1.000 lei. 

Art.  4 – Se aproba plata unei  cotizatii  lunare in cuantum de 500 lei  in contul  Asociatiei  de
Dezvoltare Intercomunitara „ Apa- Dambovita”.

Art. 5 – Se desemneaza dl. Grădinaru Vasile, ca reprezentant al Comunei Raciu, pentru a face
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parte din Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Apa Dambovita”.
Art. 6 – Se imputerniceste dl. Grădinaru Vasile, primarul Comunei Raciu, sa semneze, în numele

si pe seama Consiliului Local al Comunei Raciu, actele privind dobandirea calitatii de asociat al ADI
”Apă Dâmbovița”, precum si Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Apă
Dâmbovița”, anexate la prezenta hotarare.

Art.  7  – Cu  aducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotarari  se  obliga  primarul  comunei,  iar
secretarul o va comunica institutiilor si persoanelor interesate.

Pre edinte de edin ă,ș ș ț Secretar,
                    consilier local Bucur Simona                                                       jr. Zaharia Alin
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