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HOT�RÄREA NR. 172/21.12.2021 

Privind modificarea HCL Ovidiu nr. 92/28.10.2015 pentru aprobarea 

Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional RAJA S.A. 

pentru perioada 2021-2029 

Consiliul Local al orasului Ovidiu, întrunit în _edin�� ordinar� in data de 21.12.2021; 
Avand in vedere: 

Referatul de aprobare nr. 44792/21.12.2021 al domnului primar Scupra George, in calitate de 

initiator,
Raportul Serviciului Tehnic, Investitii si ADPP, nr. 44793/21.12.2021; 

Adresa nr. 513/30.08.2021 a Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� ,Ap� Canal, Constan�a 

inregistrat� la Prim�ria ora_ului Ovidiu cu nr. 798/30.08.2021; 

Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu; 
Avizul comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Ovidiu; 

Hotärarea Consiliului Local Ovidiu nr.113/14.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de 

alimentare cu ap� _i de canalizare c�tre S.C. RAJA S.A., novarea si modificarea contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de apa si de canalizare, aprobarea aderarii unor noi unitati 

administrativ- teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta, 

aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilitatii terenurilor, 

a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a Caietelor de sarcini ale 

serviciului, precum si modificarea HCL nr. 150/21.11.2008 si art. 3 din HCL nr. 78/ 29.07.2009 ale 

Consiliului Local Ovidiu;

Prevederile HCL Ovidiu nr. 92/28.10.2015 pentru aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de 

tarifare practicat de operatorul regional RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029;

Strategia de tarifare pe perioada 2021-2029;

In conformitate cu dispozitiile:

Legii nr.51/2006 a servicilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile ulterioare; 

Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si 

completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 



Art.i Se aprob� modificarea HCL Ovidiu nr. 924 tarifare/Mecanismul de tarifare pra Practicat de operatorul regional S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021- 

integrant� din prezenta hotärâre.

rea HCL Ovidiu nr. 92/28.10.2015 in sensul actualiz�ri Strategiei de 

2029, potrivit anexei care face parte integrant� din prezenua Art.2 
Oncarea Strategiei de tarifare/Mecanismul de tarifare va constitui anexa la Contractul de 

Euc ae gestiune a serviciilor publice de alimentare cu ap� _i canal1zare. 

c26.04.1978, in municipiul Constan�a, jude�ul Constanta domiciliat in ora_ul Ovidiu, jude�ul 
COnstanta, str.Prim�riei nr.48 A, posesor al C.I. seria KZ, nr. 163586, eliberat� de SPCLEP Constan�a la 

de mputernice_te dl. Scupra George primar al ora_ului Ovidiu cet��ean român, n�scut la 

ata de 07.01.2014, s� voteze in numele _i pe seama Consiliului Local al ora_ului Ovidiu modificarea 

giet de tarifare/Mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional S.C. RAJA S.A. pentru 

perioada 2021-2029.

Secretarul general al ora_ului va comunica prezenta hot�râre Institu�iei Prefectului-jude�ul 

Constanfa _i celorlal�i factori interesati, în termen legal. 

Prezenta hotäráre a fost adoptata cu unanimitate de voturi "pentru" de catre cdi 16 consilieri 
locali prezenti din totalul de 17 consilieri locali in functie. 

CONTRASEMNEAZÅPRE�EDINTE DE �EDIN��, 

SECRETAR GENERAL U.A.T. OVIDIU, ESERGHEP ERDAL 

R ANTONIE L�URA - ELENA cNOJ 

OVID VIDIU 4 
NEA 


