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HOT�RAREA NR. 23/28.02.2022 
pentru completarea Anexei nr.6 din H.C.L. Ovidiu nr. 

prvina ista bunurilor din domeniul publie _i privat al ora_ului Ovidiu aferente sistemului publie de alimentare cu 

apå �i canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de delegare c�tre S.C. RA.JA S.A. 

13/14.10.2009 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit in yedin�ä ordinará pe data de 28.02,.202,

Analizand:
Proiectul de hotarare nr. 4253/23.02.2022 privind completarea Anexei 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 care vor fi concesionate prin Contractul de delegare c�tre S.C. RAJA S.A.; 

Adresa SC RAJA SA nr. 82824/20.10.2021, inregistrata la Primaria orasului Ovidiu cu nr. 25728/26.10.2021 cu privire 

la transmiterea in concesiune a retelei de apa sat Culmea; 

Raportul de specialitate nr.4251/23.02.2022 al Serviciului Tehnic si ADPP privind necesitatea predarii catre RAJA 

S.A. a retelelor de alimentare cu apa ce deservesc satul Culmea, orasul ovidiu, jud. Constanta 
Referatul de aprobare nr.4252/23.02.2022 al d-nului primar George Scupra in calitate de initiator al proiectului de 

hotarare
Raportul de evaluare nr. 308/31.1.12.2021, inregistrat la Primaria orasului Ovidiu cu nr. 3918/21.02.2022 privind

stabilirea valorilor de inventar pentru ansamblu de cladiri, echipamente si instalatii ce capteaza, stocheaza si 

furnizeaza apa localitatii Culmea;

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al ora_ului Ovidiu;

Avizul de legalitate al secretarului ora_ului Ovidiu

In temeiul urmatoarelor prevederi legale: 

Hot�rârea Consiliului Local Ovidiu 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 SA;

Hot�rârea Consiliului Local Ovidiu nr. 150/21.11.2009 privind aprobarea particip�rii Consiliului local Ovidiu în 

cadrul Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� de utilit��i publie pentru serviciile de ap� �i de canalizare Ap�-

Canal Constan�a, 

Hot�rârea Consiliului Local Ovidiu nr. 78/29.07.2009 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si 

Statutului Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� Ap�-Canal Constan�a la care ora_ul 
1SNO 
Ovidiu este membru 

ANISOasociat, 

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 gestiuniî 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 tehniço-economici, a 



disponibilitatii terenurilor, a Regulam VICului de alimentare cu apa si de canalizare si a Caietelor de 

le a ale serviciului, precum si modificarea HCL nr. 150/21.11.2008 si art. 3 a Consiliului Local Ovidiu; 

l Constitutiv �i Statutul Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� Apa-aATL 129, alin (2) lit c), alin (6) lit.a) din OUG nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romanier,

iulie 2019 privind Codul administrativ,
prevederilor art.139, alin.(1), alin (3) lit.g) si ale art. 196 alin (1), lit. a) din OUG 577 3 

HOT�R��TE: 

tl. de aprob� completarea anexei nr.6 din H.C.L. Ovidiu nr.113/14.10.2009 privind lista bunurilor din

COncesionate prin Contractul de delegare c�tre S.C. RAJA S.A. cu bunurile prezentate in anexa ce face parte integranta 

din prezenta hotarare si care vor constitui ,bunuri de retur"

OICulpublic �i privat al ora_ului Ovidiu aferente sistemului public de alimentare cu ap� �i canalizare care vor i 

Art.2. Celelelalte prevederi ale H.C.L. Ovidiu nr.113/14.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de 

alumentare cu ap� �i de canalizare c�tre S.C. RAJA S.A., novarea si modificarea contractului de delegare a gestiunu

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 teremurilor, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sia 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, r�mân neschimbate. 

Art.3. Predarea-primirea bunurilor ce formeaz� investi�ia men�ionat� la art.1 se va face gratuit, prin Protocol de 

predare primire încheiat între Serviciul A.D.P.P. - UTILITATI PUBLICE din cadrul Prim�riei ora_ului Ovidiu S.C. 

RAJA S.A. Constanta. 

Secretarul ora_ului Ovidiu va comunica prezenta hot�râre tuturor factorilor interesati in termen legal, în temenul 

legal
Prezenta hot�râre a fost aprobat� cu unanimitate de voturi "pentru", de catre cei 17 consilieri localiprezentë

din totalul de 17 consilieri local alesi in functie.
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