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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind  implementarea proiectului:” EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN CO-

MUNA RACIU, JUDET DAMBOVITA”

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÎMBOVIŢA,
Având în vedere: 

- Raportul persoanei responsabile cu urbanismul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înre-
gitrat sub nr. 5316/31.08.2016 ; 

- Prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei 
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiectivele de investitie si lucrari de interventie;

- Ghidul solicitantului    submasura 7.2 – „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la 
scara mica” elaborat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale

- Studiul de fezabilitate al obiectivului de investitie :”Extindere sistem de canalizare menajera in comu-
na Raciu, judet Dambovita” 

- Prevederile art. 39, alin (2) din legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare; 

- Prevederile art.36 , alin.(1) , alin. (2) , lit. b) si d) si alin.(4) lit.d)   din Legea administrației publice lo-
cale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

- Legea 273/2006, privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare,

            In temeiul art. 45 , alin. (1)  si  art. 115 , alin(1) , lit b) din Legea nr. 215/2001 a Administratiei 
Publice Locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, propune următorul:  

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aproba implementarea proiectului :” Extindere sistem de canalizare  menajera in comuna Ra-
ciu, judet Dambovita” .

Art.2. Necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei:” Extindere sistem de canalizare
menajera in comuna Raciu, judet Dambovita”   rezulta din urmatoarele considerente:
a) Extinderea sistemului centralizat de canalizare este necesara in scopul protectiei sanatatii oamenilor si
protectiei mediului inconjurator, pentru ca apele menajere sa nu se mai infiltrezeze in panza freatica,
astfel incat tot mai multi consumatori sa beneficieze de avantajele acestuia, cu impact pozitiv atat asupra
gradului de confort al populatie cat si asupra sanatatii oamenilor si a factorilor de mediu si pentru a nu
mai fi o  sursa de poluare a mediului inconjurator.
 b) Realizarea investitiei propuse deschide noi oportunitati  de ecologizare a mediului si apelor freatice si
curgatoare, sporind atractivitatea zonei si imbunatatind conditiile de viata si vizează creşterea numărului
de locuitori din zonele rurale care beneficiază de o infrastructură si de servicii de bază îmbunătăţite.
c) Extinderea  infrastructurii de apa uzata va contribui la  cresterea potentialului economic al comunei
Raciu  prin impulsionarea investitiilor,  ridicarea gradului de confort pentru populatie, diminuarea ten-
dinţelor de declin social şi economic şi la îmbunătăţirea nivelului de trai  in comuna Raciu.  Astfel, se
vor îmbunătăţi condiţiile de trai pentru populaţia rurală şi se va ajunge la stoparea fenomenului de depo-
pulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural urban.
Art.3 - Cheltuielile necesare  lucrarilor  se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investi-
ției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 4. – Consiliul local RACIU isi ia angajamentul să suporte cheltuielile de mentenanta a investiției pe
o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 
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Art. 5. -  Numărul de locuitori ai comunei este de 3.464, iar  numarul de locuitori deserviti de sistemul
centralizat de canalizare propus va fi de 1.522 .

Art. 6. – Caracteristicile tehnice ale Proiectului, precum si agentii  economici deserviți direct de proiect
sunt  cuprinse în Anexa 1, respectiv Anexa 2, si sunt parte integrantă  din prezenta hotărâre.

     
Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei pentru relatia cu AFIR in derularea proiectului este  primarul
comunei RACIU – dl. Grădinaru Vasile.

    
     Art. 8 – Consiliul local RACIU  isi ia angajamentul sa asigure cofinantarea investitiei.

      Art. 9.-  Consiliul local RACIU  se angajeaza sa asigure cheltuielile neeligibile ale Proiectului

     Art. 10. – Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primarul comunei RACIU si va fi comuni-
cata Institutiei Prefectului – Judetul Dîmboviţa, prin grija secretarului comunei RACIU.

INIŢIATOR,
Primar Grădinaru Vasile

Anexa 1 
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CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PROIECTULUI: 
” Extindere sistem de canalizare  menajera in comuna Raciu, judet Dambovita”

1. Capacităţi:

- reţele canalizare menajera – PVC SN 4, Dn 250 mm ml   4.782

- racorduri Dn 200 mm buc     8

- racorduri Dn 160 mm buc  240

- statii de pompare ape uzate buc    3

- extindere treapta de epurare biologica statie de epurare cu 
 Qs zi med = 160,00 mc/zi buc    1

- volum anual suplimentar de apa epurat mc    58.400

Anexa 2
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LISTA AGENTILOR ECONOMICI DESERVITI DE PROIECT SI A INSTITUTIILOR SOCIALE 
SI DE INTERES PUBLIC DESERVITE DIRECT DE PROIECTUL  : 
 „Extindere sistem de canalizare  menajera in comuna Raciu, judet Dambovita”

Nr. 
crt.

Denumire agent 
economic

Adresa Activitatea des-
fasurata

Domeniul de ac-
tivitate

1. Primăria Comunei 
Raciu

Comuna Raciu, sat Raciu,
str. Principală, nr. 455

Administraţie pu-
blică

Administraţie pu-
blică

2. Căminul Cultural 
Raciu

Comuna Raciu, sat Raciu,
str. Principală, nr. 454

Cultură Cultură

3. Şcoala Gimnazială 
Raciu

Comuna Raciu, sat Raciu,
str. Principală, nr. 109

Învăţământ Învăţământ

4. Grădiniţa Raciu Comuna Raciu, sat Raciu,
str. Principală, nr. 109

Învăţământ Învăţământ

5. Sediu secundar Pri-
măria comunei Ra-
ciu

Comuna Raciu, sat Raciu,
str. Principală, nr. 104

Administraţie 
publică

Administraţie 
publică

6. Post Poliţie Raciu Comuna Raciu, sat Raciu,
str. Principală, nr. 104

Ordine publică Ordine publică

7. Cabinet Medical In-
dividual dr. Filip Ro-
dica

Comuna Raciu, sat Raciu,
str. Principală, nr. 80 Servicii medicale Sănătate

8. SC Nic Kart Prod 
SRL

Comuna Raciu, sat Raciu,
str. Principală, nr. 92

Producere amba-
laje carton

Economic

9. AF Iancu Veronica Comuna Raciu, sat Raciu,
str. Principală, nr. 494

Comerţ Comerţ

10. Parohia Ortodoxă 
Şuţa Seacă

Comuna Raciu, sat Şuţa 
Seacă, str. Principală, nr. 
93 

Religioasă Culte

11. Casa Parohială – Pa-
rohia Ortodoxă Şuţa 
Seacă

Comuna Raciu, sat Şuţa 
Seacă, str. Principală, nr. 
224

Religioasă Culte

12. Cultul Adventist de 
Ziua a Şaptea

Comuna Raciu, sat Şuţa 
Seacă, str. Principală, nr. 
42

Religioasă Culte

13. PFA Niţoi Letiţia Comuna Raciu, sat Şuţa 
Seacă, str. Principală, nr. 
54

Comerţ Comerţ
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