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HOTRAREA NR. 23/28.02.2022

pentru completarea Anexei nr.6 din H.C.L. Ovidiu nr. 13/14.10.2009
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 ctre

S.C. RA.JA S.A.

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit in yedinä 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 ctre 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
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