
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEȘTI  
Cod de înregistrare fiscală: 2614236 

PROIECT H O T Ă R Â R E nr. 53 / 2022
privind punerea la dispoziția Proiectului Regional ”Dezvoltarea

 Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014- 2020", 
a suprafețelor de teren necesare investițiilor propuse în  UAT Răucești  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art.  120  alin.  (1),  art.  121  alin.  (1)  și  alin.  (2),  art.  138  alin.(1)  și  alin.(4)  din
Constituția României, republicată;

- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- art.  7  alin.  (2)  din  Codul  civil  al  României,  adoptat  prin  Legea  nr.  287/2009,
republicat, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 21 lit. m) și art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Luând act de:

1. Adresa nr. 14.342 din 11.08.2022 emisă de Compania Județeană Apa Serv SA, cu
referire  la  emiterea  unei  Hotărâri  de  Consiliu  local  privind  punerea  la  dispoziția
Proiectului Regional ”Dezvoltarea Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț
în perioada 2014- 2020", a suprafețelor de teren aferente investițiilor prevăzute în
Lista de investiții prioritare 2014- 2020;  

2. Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul
comunei Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 10.970 din 22.09.2022;

3. Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Răucești, înregistrat sub nr. 10.971 din 22.09.2022;

Având în vedere prevederile: 
- art. (6) și art. 7 lit. b) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 privind

aprobarea  Programului  National  de  Dezvoltare  Locala,  cu   modificările  si  completările
ulterioare; 

-  art.  5 lit.  b),  art.  6 alin.  (2) din Ordinul  MDRAP nr.  1851/2013 privind aprobarea
Normelor  metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanța de Urgență a
Guvernului  nr.  28/2013 privind  aprobarea   Programului  National  de  Dezvoltare  Locala,  cu
modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare;
-  Legii  nr.  241/2006  privind  serviciul  de  alimentare  cu  apă  și  de  canalizare,  cu

modificările și completările ulterioare; 
- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (7) lit. s)  din Ordonanță de Urgență nr. 57 din

3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Luând act de avizul Comisiilor de specialitate, conform prevederilor art. 136, alin. (8)

lit. c) din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
 În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin.
(1) lit. a) din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEȘTI adoptă prezenta hotărâre:
Art.1.
 Se aprobă punerea la dispoziția "Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de

apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014- 2020" a terenului pentru construcția
obiectivului de investiții "CL 4 – Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în
aglomerările Agapia, Bălțătești, Bodești și Răucești", în cadrul proiectului, conform anexei nr.
1, parte integrantă  din prezenta hotărâre.



Art.2.
 Obiectivul de investiții prevăzut la art. 1 pentru comuna Răucești, se va construi pe

terenul care se află în domeniul public al comunei, teren disponibil exclusiv pentru realizarea
obiectivului propus în proiect. 

Art.3. 
Se  aprobă  investiția:  Contract  CL 6  -  Extinderea  sistemului  de  apă  și  canalizare  în

aglomerările  Mărgineni,  Brusturi,  Bîra,  Dragomirești,  Dochia  și  Ștefan  cel  Mare  în  cadrul
„Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în
perioada 2014- 2020", categoriile  de lucrări  și  suprafața totală de teren pusă la dispoziția
proiectului conform anexei nr. 2  ,   parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.4. 
Cu punerea în aplicare și  ducerea la îndeplinire  a prevederilor  prezentei  hotărâri  se

împuternicește domnul Dumitru BĂLĂJEL, având funcția de primar al comunei Răucești.
 Art.5.

Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și
persoanelor interesate. 

                       Inițiator,                                                                   AVIZAT
                         PRIMAR                                                        pentru legalitate 
                     Dumitru BĂLĂJEL                                   Secretar general al comunei,
                                                                                                    Vasile VIERU

Septembrie 2022


