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HOTĂRÂRE
privind aprobarea înființării unui număr de cinci hidranți de incendiu subterani

în sistemul de alimentare cu apă al comunei Raciu

Consiliul Local al Comunei Raciu, Județ Dâmbovița,
Întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2015,
Având în vedere:

 adresa nr. 521/13.02.2015 a Serviciului Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare
Dâmbovița, prin care se propune înființarea unui număr de cinci hidranți de incendiu
exteriori subterani în sistemul de alimentare cu apă al comunei Raciu;

 adresa nr. 2606526/05.02.2015 a ISU ”Basarab I” al Județului Dâmbovița prin care se
acordă  permisiunea  pentru  înlocuirea  hidranților  de  incendiu  exteriori  supraterani
defecți cu hidranți de incendiu exteriori subterani;

 prevederile art. 135 din OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor;

 raportul nr. 1562/23.03.2015, al viceprimarului Voicu Nicolae – responsabil PSI la
nivelul comunei Raciu și avizul comisiei de specialitate din cadrul CL Raciu;

 prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 8 și art. 119 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 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  Se aprobă înființarea unui număr de cinci hidranți de incendiu subterani în sistemul
de alimentare cu apă al comunei Raciu, având următoarele locații:

 1 la Biserica Ortodoxă – sat Șuța Seacă;
 1 la sediul Primăriei Raciu – sat Raciu;
 1 la Căminul Cultural Raciu – sat Raciu;
 1 în Zona Coborâș – sat Raciu;
 1 la Școala Siliștea – sat Siliștea.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul comunei Raciu Serviciului
Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare Dâmbovița, instituție ce va realiza lucrarea. 

Președinte de ședință, Secretar,
     Consilier local Badea Angel        Zaharia Alin
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