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H O T Ă R Â R E 
privind darea în folosință gratuită a terenurilor situate în comuna Răscăeți, județul Dâmbovița, necesare 
realizării investițiilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 

în județul Dambovita, în perioada 2014 - 2020”  
 
 

 Consiliul local al comunei Răscăeți, judetul Dambovita, întrunit în ședința ordinară astăzi 
16.08.2022; 
 
 Având în vedere: 
- Proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei și referatul de aprobare inregistrat sub nr. 
153/27.07.2022; 
- Adresa nr. 1788/21090/14.07.2022 transmisa de Compania de Apa Targoviste-Dambovita prin 
care se solicita emiterea unei hotărâri de consiliu local privind disponibilitatea terenurilor pentru   
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 
2014 - 2020”; 
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Structura Mare (POIM) – AP3, 
OS 3.2, ”Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată” – anexa 4; 
-  contractul de finanțare nr. 625/30.09.2021 încheiat intre S.C Compania de Apa Dâmbovița S.A si 
Autoritatea de Management POIM 2014-2020;  
   
Tinând cont de: 
- prevederile art. 27 alin. (2) lit. a) Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
241/2006, republicata, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Anexa 88 - „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Răscăeți” la Hotărârea 
Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 129  alin. 2 lit.(b) coroborate cu cele ale alin. 4 lit. (f) si lit. (g) si ale alin. (7) lit. 
n), art. 349-353 din O.U.G nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 708/19.07.2022 cu privire la proiectul 
de hotărâre; 
- Rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Răscăeți; 
 In temeiul art.  129 alin. (2) lit. ,,c’’, si alin. (6), ale art. 196 lit. ,,a’’ si cele ale art. 197 alin. (1) si 
art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1.- Se aprobă darea în folosință gratuită a terenurilor situate în comuna Răscăeți, județul 
Dâmbovița, necesare realizării investițiilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020”, amplasate conform  anexei nr.1 - Planuri 
de situație, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.- Darea în folosință gratuită a bunurilor prevazute la art. 1 se face pe toata perioada 
implementării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Dambovita, în perioada 2014 - 2020”. 
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 Art.3.- Obiectivele de investiții prevăzute  la art. 1 se vor  realiza pe terenurile aparținând 
domeniului public al  comunei Răscăeți și sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivului propus 
în proiect conform anexei nr.2 - Lista amplasamentelor pentru construirea/extinderea/reabilitarea 
obiectelor de investiții din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020” care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4.- Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Răscăeți vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Răscăeți prin 
compartimentul achizitii publice si biroul financiar contabilitate-impozite si taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Răscăeți, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea 
prezentei Institutiei Prefectului- judetul Dambovita, in vederea exercitarii controlului de legalitate precum 
si aducerea la cunoștință publica la adresa www.primaria-rascaeti.ro . 

 
 
  
 

 
                                                        Președinte  de sedintă, 
                                        Consilier, 
                                                  Prof. Florin NUȚĂ                 
 

                                                       Contrasemnează: 
                                                                                                        Secretar general, 
                                                                                                         Jr. MARCU Maria-Nicoleta 
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