
ROMÂNIA

              
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA RACIU
CUI 17352753

str. Principală, nr. 455, tel/fax 0345.524020
www.raciu.ro, e-mail: primariaraciu@yahoo.com

Hotărâre
privind obligaţia racordării la reţeaua de canalizare a apelor menajere din comuna Raciu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÎMBOVIŢA,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.05.2017,
Având în vedere:

- Prevederile  art.  31,  alin.  14  din  Legea  nr.  241/2006,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

- Prevederile HCL Raciu nr. 47 din 20.12.2016 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru
anul 2017; 

- Prevederile HCL Raciu nr. 8 din 10.02.2016 privind aprobarea transmiterii sistemului de canalizare a
apelor menajere din comuna Raciu din administrarea UAT comuna Raciu în administrarea Serviciul
Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dîmboviţa;

- Raportul  de specialitate  a  Compartimentului  Urbanism şi  Amenajarea  Teritoriului  din cadrul  UAT
comuna Raciu, nr. 2852/17.05.2017, şi avizul comisiei de specialitate din cadrul CL Raciu;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 415/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1 Utilizatorii,  persoane fizice sau juridice din comuna Raciu, inclusiv cei care au sisteme proprii de
alimentare cu apa, au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-infiintate,
dacă aceştia nu deţin staţii  de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în
mediul natural.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul Urbanism
şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Raciu, care va efectua evidenţa persoanelor ce beneficiază de
branşament la reţeaua de canalizare, şi Compartimentul Contabilitate şi Buget Local, care se va ocupa de
luarea în debit a persoanelor mai sus amintite pentru plata taxei de branşare.
Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi instituţiilor interesate.

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
                   Consilier local Alexandru Costel              Zaharia Alin
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