
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 

                              

H O T Ă R Â R E A    NR. 155  
privind concesionarea rețelei de apă din strada Grădinilor, strada Macului și aleea 

Grădinilor, către SC RAJA SA Constanța  
 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2016;   
Analizând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, raportul Compartimentului 

de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 
Ținând cont de ”Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

canalizare” încheiat de comuna Poarta Albă prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de APĂ – 
CANAL CONSTANȚA” cu SC RAJA SA și în baza HCL nr. 120/2009. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.36 , art.123, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 
local, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.45 și  art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art.1. –  Se aprobă transmiterea prin concesiune a rețelei de apă și racorduri individuale din strada 
Grădinilor, strada Macului și aleea Grădinilor, către SC RAJA SA Constanța,  având o valoare de inventar 
de 309.418,95 lei; 

Art.2 – 1. Calculul redevenței și modul de plată pentru bunurile ce se concesionează operatorului 
autorizat pentru serviciul de utilități publice apă canal, se va stabili conform alin.2 al art.36 din Contractul 
de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și Canalizare încheiat cu SC RAJA SA, 
respectiv 1.074,37 lei/lună; 

2. Durata concesiunii va fi egală cu durata Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu apă și Canalizare  încheiat cu SC RAJA SA; 

Art.3. – În vederea predării – primirii rețelelor prevăzute la art.1, se va numi , prin Dispoziție de 
Primar, o comisie care să pună în aplicare prevederile prezentei hotărâri; 
 Art.4. -  Se aprobă modificarea listei de bunuri anexa 6 la Contractul de delegare, aprobată prin 
HCL nr. 120/21.10.2009 în sensul completării cu bunurile prevăzute în anexa1, care face parte din 
prezenta hotărâre; 
 Art.5.- Bunurile (rețea de apă) prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se vor preda către SC 
RAJA SA printr-un protocol de predare-primire.  

Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judetului 
Constanţa, Primarului comunei Poarta Albă, S.C. RAJA SA Constanța, Compartimentului Contabilitate, 
Buget – Finanţe, Impozite şi Taxe, Compartimentului Urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va 
face publică prin afişare. 

Art.7. – Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu votul a 11 voturi ”pentru” , 0 ”împotrivă”, 0 ”abţineri”, 
din totalul de 11 voturi exprimate. 
POARTA ALBA/21.06.2016 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
CONSILIER,  
 
ȚIGMEANU FLORENTINA 
 

CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretarul comunei Poarta Albă, 

                                                                                                           CUMPĂNAŞU CAMELIA 


