
 
 

 

ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
 COMUNA DĂMIENEŞTI 

Cod fiscal 4535848 
P R I M A R 

   
 EXEMPLARUL 
NR. ___ 

cu sediul în localitatea  Dămienești, str.Vasile Morţun, nr. 78, comuna Dămienești, județul Bacău,  cod poștal 607135, 
telefon 0234222502, fax 0234 22287,    e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site: www.primariadamienesti.ro 

 
D I S P O Z I T I A 

Nr. 142  din  29.09.2021 
 

privind constituirea comisiei de receptie a lucrărilor de  racordare/branșare la reteaua de apă 
potabilă și  de canalizare în satele  Dămienești si Călugăreni, comuna Dămienești, județul Bacău 

 
Primarul comunei Dămienești, județul Bacău, dl. Răileanu Vasilică Cătălin 

 
Ținând cont de: 

- referatul secretarului general nr. 4140 din 24.09.2021; 
Având în vedere prevederile: 

 art. 11, alin. (1), lit. e) din Legea 50/1991 privind autorizarea  executării lucrărilor de 
construcții cu modificările si completările ulterioare, respectiv Legea 7/06.01.2020; 

 art. 16-19, alin. (1), (2) din legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările 
ulterioare; 

 Legii serviciului de alimentare cu apă si  de canalizare nr. 241/2006 cu modificările si 
completările ulterioare; 

Luând în considerare: 
 Hotărârea CL Dămienești nr. 9 din 26 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de  

organizare și funcționare a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare   și a 
contractului de furnizare a apei potabile și evacuare a apelor uzate  al comunei Dămienești, 
județul Bacău. 

 Hotărârea CL Dămienești nr. 19 din 21 mai 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru realizarea  de branșamente la reteaua de apă potabilă și racord la  rețeaua 
de canalizare în satele  Dămienești si Călugăreni, comuna Dămienești, județul Bacău 

             În temeiul  prevederilor  art.  155 și 196 alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

D I S P U N  : 
 

Art. 1. Se constituie și numește comisiei de receptie a lucrărilor de  racordare/branșare la 
reteaua de apă potabilă și de canalizare în satele  Dămienești si Călugăreni, comuna 
Dămienești, județul Bacău, în următoarea componență: 
PRESEDINTE: Răileanu Vasilică Cătălin - primar 
MEMBRII: Verde Silviu – muncitor întreținere 

Cătău Adelin Alexandru- șef SVSU 
Reprezentant executant 
Utilizator  

Art. 2. (1) Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei dispoziții, Institutiei 
Prefectului-Județului Bacău, persoanelor nominalizate și altor persoane interesate.  
            (2)  Prevederile prezentei vor fi afisate la sediul primăriei si vor putea  fi consultate 
pe site-ul primăriei la adresa: www.primariadamienesti.ro/MONITORUL 
OFICIAL/DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE. 
 

Primar, 
RĂILEANU Vasilică Cătălin 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general, 
VERDE Matilda 

 


