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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA RACOVA 
PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTARARE    NR.  1489    DIN 08.MARTIE 2018 
 

privind aprobarea Listei Investițiior Prioritare ce se vor finanța prin POIM în comuna 
Racova, în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată 

în județul Bacău” 
 

PRIMARUL COMUNEI RACOVA, JUDEȚUL BACĂU 
 
Având in vedere: 

- expunerea de motive a primarului cu nr. ……./08.03.2018 și a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 
……../08.03.2018 privind aprobarea Listei Investițiilor Prioritare ce se vor realiza prin POIM pentru 
comuna Racova, județul Bacău în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Bacău”; 
- Adresa nr. 38-0375 din 06.03.2018 a FICHTNER ENVIRONEMNTadresată către CRAB Bacău privind 
solicitarea de sprijin în vederea aprobării acestei liste, înregistrată la uat Racova sub nr. 
1445/07.03.2018 ; 
 - H.C.L. nr. ……/………….. pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”; 
- Avizul comun al compartimentelor de specialitate ale primarului  cu nr. ……../08.03.2018 precum și 
avizele comisiiilor economice și juridice ale consiliului local cu nr. ………/09.03.2018 respectiv 
……../09.03.2017 ; 

In temeiul art. 36 alin. 2 lit., d și ale art.45 alin.2  si art 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 
privind administraţia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
PROPUNE 

   
Art.1.  Se aprobă Lista Investițiior Prioritare ce se vor finanța prin POIM proiectului „Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” constând în : 
 

1. Front de captare format din 10 foraje – având dimensiunea fiecare de 10 x 10 m; 
2. Cale de acces și utilități la frontul de captare 
3. Gospodăria de apă formată din stație de tratare și rezervor de înmagazinare (Suprafață 

totală  S= 50 x 50 = 2.500 m.p.); 
4. Rețele de distribuție a apei potabile în localitatea Racova în lungime totală de 17.605 m.l.; 
5. Rețele de canalizare în localitatea Racova în lungime totală de 20.377 m.l. 
 
La data prezentei, terenurile prevăzute pentru realizarea acestui proiect sunt libere de sarcini, 

nu fac obiectul litigiilor la instanțele judecătorești, nu sunt revendicate la legile fondului funciar 
sau alte legi speciale., fiind parte domeniului privat al uat Racova, urmând a fi trecute în domeniul 
public odată cu identificarea precisă a forajelor și a efectuării cărților funciare pentru fiecare 
împrejmuire în parte. 
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Art.2. Primarul prin intermediul aparatului de specialitate va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  
Art.3. Secretarul comunei Racova va duce la îndeplinire prevederile art. 48 alin. (2), art. 49 alin. 

(1) şi art. 117 lit. “e” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Primar, 
Vlad Toader                                Avizat pentru legalitate    
       Domnica Vasile Lucian – secretar uat Racova                                                                

 
 

 

 

CARTUȘ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂȚII HOTĂRÂRII,  SUB …* 
PROCEDURA DE  
VOT  UTILIZATĂ: 

 DESCHIS  SECRET 
       prin pridicarea mâinii          prin apel nominal           

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV    DA/NU     DA HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL   DA/NU      NU 
0.a. Hotărâre care se adoptă 

cu votul: 
a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție    DA/NU  Se înscrie 

numărul de voturi 
determinat, 
potrivit majorității 
necesare: 

- 
0.b. majorității consilierilor locali în funcție                             DA/NU  DA 8 
0.c. majorității consilierilor locali prezenți                               DA/NU    

 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 13 
 Numărul consilierilor locali în funcție (rând 2 ≤ rând 1 și rând 2 = rând 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) 13 
 Numărul minim al consilierilor locali prezenți la ședință pentru ca aceasta să se desfășoare legal (rând 3 ≤ rând 4) 8 
 Numărul consilierilor locali prezenți la ședință (rând 4 ≥ rând 3 și rând 4 = rând 5 + 6 + 7 + 10)  
 Numărul voturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0)  
 Numărul voturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0)   
 Numărul voturilor „ABȚINERE” (rând 7 ≤ rând 0)  
 Numărul consilierilor locali absenți motivat  
 Numărul consilierilor locali absenți nemotivat  
 Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude 

până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, respectiv:  
 

  
NOTĂ: 1. În numărul consilierilor locali este inclus și viceprimarul comunei, după cum numărul voturilor cuprinde și votul acestuia. 
            2. Dacă la rândul 10 nu este niciun consilier local în această situație, se trece „zero”, iar pe rândul corespunzător nominalizării consilierilor locali 
respectivi, se menționează „nu este cazul”. 
*Semnătura secretarului comunei sau, numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de specialitate al primarului 
comunei căruia i s-a stabilit ca atribuție efectuarea acestor proceduri 

 

   CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE 
ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.          /2018 

Nr. 
crt. OPERAŢIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 
procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 09/03/2018  
2 Comunicarea către prefectul județului1+4) …/03/2018  
3 Aducerea la cunoștință publică2+3+5) …/03/2018  
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)   
5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3) …../03.2018  
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 
10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la 
data comunicării.” 
Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 
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