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HOTARAREA NR. 25/28.02.2022 

prvind nitierea procedurilor legale de predarea retelei de alimentare cu apa, canalizare si sistem

pluvial aferente ansamblului rezidential Lakeside, catre RAJA S.A. 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edin�a ordinar� pe data de 28.02.2022, 

Avand in vedere: 

Proiectul de hotarare nr. 4269/23.02.2022 privind initierea procedurilor legale de predare a retelei de 

alimentare cu apa, canalizare si sistem pluvial aferente ansamblului rezidential Lakeside, catre RAJA 

S.A. 

Referatul de aprobare nr. 4267/23.02.2022 al domnului primar al ora_ului Ovidiu, George Scupra; 

Raportul serviciului de spccialitate ADPP - Utilitati Publice nr4268/23.02.2022 din cadrul Prim�riei 

ora_ului Ovidiu; 

Avizul de legalitate al secretarului general; 
Avizul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrulConsiliului Local al orasului Ovidiu ; 

H.C.L. nr.88/29.07.2021 privind acceptarea donatiei avand ca obiect bunurile imobile-terenuri 

reprezentand drumuri incinta Lakeside, teren statie de ridicare presiune apa, terenuri posturi trafo si 

bunuri mobile- retele de iluminat, retele de apa, canalizare si sitem pluvial aferente ansamblului 

rezidential Lakeside, proprietatea societatii Westhouse Group SRL; 

Contract de donatie autentificat sub nr. 1084/01.10.2021, incheiat intre SC Westhouse Group SRL, in 

calitate de donatoare si Primaria orasului Ovidiu in calitate de donatar; 

Proces verbal de receptie nr. 2050/31.01.2022, a bunurilor ce fac obiectul Contractului de Donatie

autentificat sub nr.1084/01.10.2021; 

Hot�rârea Consiliului Local Ovidiu nr.1 13/14.10.2009 privind delegarca gestiunii serviciului de 

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

a gestiuni 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 tchnico-economici, a disponibilitatii terenurilor, a Regulamentului serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare si a Caictelor de sarcini ale scerviciului, 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� Apä-Canal Constan�a: 



In contormitate cu:

Legeanr.5 1/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publicec, cu modLegea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa

modificarile si 

completarile ulterioare; 
apa si canalizare, 

cu 
moc

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), ale art. 139, ale art. 196 alin.

i ale

(1) lit. a) precum
�i.

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

HOTÅRÅ�TE: 

Art.I de aproba initierea procedurilor legale de predare a 
retelei de 

alimentare 
cu apa,

canalizare 
si 

SISIem pluvial aferente ansamblului rezidential akeside, catre RAJA S.A, operatorunic 

Art.2 (1) Bunurile ce vor face obicctul Hotararii privind 
concesionarea 

sistemului 
de 

alimentare 
cu apa

nr.1 13/14.10.2009 privind!lista bunurilor din domeniul public �i privat al ora_ului
Ovidiu

aferente

sistemului 

eserveste ansamblul rezidential Lakeside oras Ovidiu, judet
Constanta, 

catre S.C. RAJA S.A. vor fi 

inventariate in inventarul domeniului public al orasului Ovidiu si vor comple

re S.C.
RA.JA S.A. vor fi 

mpleta
anexa

nr.6 din 
H.c.L. 

Ovidiu 

public de alimentare cu ap� �i canalizare 
sionate c�tre S.C. RAJA S.A si vor

constitui 
,bunuri de retur

redarca
bunurilor prevazute la art.2 alin (1) se va face pe baza de proces

verbal,
incheiat

intre

orasul Ovidiu, prin Serviciul A.D.P.P. si UTILITATI
PUBLICEsi S.C. RA.JA SA. 

Art Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari se imputerniceste 

Serviciul 
ADrr S 

ULITATT PUBLICE, in sensul ca se va proceda la identificarea in concret a bunurilor ce 
urmeaza a 

concesionate, a valorilor de inventar si se vor intocmi, cu sprijinul
serviciului financiar, fisele de mijloace

TIxe, precum si alte operatiuni necesare promovarii proiectului de hotarare.

Secretarul ora_ului Ovidiu va 
comunica prezenta

hot�râre Primarului ora_ului Ovidiu, Institu�iei 

Prefectului- judejul Constan�a, 
Serviciului Comunitar de Utilitati Publice _i celorlal�i factori interesati, în 

termen legal,

Prezenta hot�râre a fost aprobat� cu 17 voturi "pentru", de c�tre cei 17 consilieri localiprezentidin 

totalul de 17 consilieri locali alesi în functie. 

RO CONTRASEMNEAZÅ

PRE�EDINTE DE �EDIN��, 

DUMRU DORU 

p 

SECRETAR GENERAL UAT, 
ANTONIE LAURA - ELENA 

CAL 


