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HOT�RÄREA NR. 104/29.07.2021 
privind initierea procedurilor legale de predare a retelei de alimentare cu apa care deserveste satul Culmea, 

orasul Ovidiu, jud. Constanta, catre RAJA S.A. 

Consiliul Local al orasului Ovidiu, întrunit în _edin�� ordinar� in data de 29.07.2021, Avand in vedere:

Proiect de hotarare nr. 18341/1/29.07.2021 al domnului primar Scupra George, in calitatede initiator; 

Raportul Serviciului Tehnic si ADPP,nr. 18341/29.07.2021; 
Referatul de aprobare al primarului orasului Ovidiu nr. 18340/29.07.2021; 

Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu
Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Ovidiu, 

Hot�rârea 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;

Actul Constitutiv _i Statutul Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� Ap�-Canal Constanta: 
In conformitate cu dispozitiile: 

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile ulterioare; 

Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), ale art. 139, ale art,196alin. (1) it. a) precum _i 
0 Ph * 

ale art. 286 alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba initierea procedurilor legale de predare a retelei de alimentare cu apa care

deserveste satul Culmea, orasul Ovidiu, jud. Constanta, catre RA.JA SA, in temeiul Contractului de 



delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, incheiat intre orasul Ovidiu, in 
calitate de membru asociat al Adi Apa Canal si RAJA S.A. Operator delegat. 

Art.2 Bunurile ce vor face obiectul Hotararii privind concesionarea sistemului de alimentare cuu 
apa ce deserveste satul Culmea, orasul Ovidiu, jud. Constanta, catre RAJA SA vor completa anexa nr.6 din H.C.L. Ovidiu nr.113/14.10.2009 privind lista bunurilor din domeniul public _i privat al ora_ului Ovidiu aferente sistemului public de alimentare cu ap� _i canalizare concesionate prin Contractul de 
delegare c�tre S.C. RAJA S.A si constituic ,bunuri de retur". 

(2) Predarea bunurilor prevazute la art.1 se va face pe baza de proces verbal, incheiat intreorasul Ovidiu prin Serviciul Tehnic, Investiti - A.D.P.P. si S.C. RAJA SA.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste ServiciuTehnic - Investitii si ADPP, in sensul ca se va proceda la identificarea in concret a bunurilor ce urmeaza 

a fi concesionate, a valorilor de inventar si intocmirea cu sprijinul serviciului financiar a fiselor de 
mijloace fixe, precum si intreprinderea oricaror operatiuni necesare promovarii proiectului de hotarare 

Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului general, in termenul prevazut de lege, Primarului orasului Ovidiu, Institutiei Prefectului-Judetului Constanta si tuturor factorilorinteresati.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu unanimitate de voturi ,pentru", de catre ce 16 consilieri locali 
prezenti din totalul de 17 consilieri locali alesi in functie. 
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