
R O M Â N I A 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 

H O T Ă R Â R E A    NR. 35 
privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în 

unităţile administrative – teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi 
canalizare “Apă – Canal Constanţa” şi în care îşi desfăşoară activitatea operatorul SC RAJA SA 

Constanţa 
 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinŃa ordinară din data de 
29.04.2013;   

Având în vedere: 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, adresa AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Apă -Canal “ ConstanŃa nr .13 din 18.02.2013, înregistrată sub nr. 
1478/04.03.2013,Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 21.10.2009, art.2 (privind 
aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare) şi art.11 
modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 13.07.2012.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale,   
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităŃi publice, prevederile legii Legii nr.241/2006 privind 
servicial de aliemntare cu apă şi canalizare, precum şi ale Hotărârii Guvernului 
nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi statutului – cadru ale 
asociaŃiilor de dezvoltare intercomunitară de utilităŃi publice, prevederile Ordinului nr. 
88/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare, prevederile Ordinului nr.89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini 
– cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, Actul Constitutiv şi Statutul 
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă- Canal ConstanŃa; 

     În baza art.36, alin.(1), (2) şi (3), lit.”c” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 
publice  

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art.45, alin.(1) din Legea  nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

  Art.1 – Se aprobă modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi  

canalizare  sub următoarea formă:  

 „ Art.215 (10) Pentru utilizatorii – agenţi economici cantitatea de apă meteorică 
preluată de  reţeaua de canalizare nu se facturează”  

         Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei 
Prefectului  

JudeŃului ConstanŃa - pentru control şi verificarea legalităŃii, Primarului comunei Poarta 
Albă, SC RAJA SA ConstanŃa, persoanelor şi autorităŃilor interesate  şi o va face publică 
prin afişare. 

         Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de 11  voturi 
„pentru”, 0   voturi „împotrivă” ,  0  abŃineri, din totalul de 11  voturi exprimate. 
POARTA ALBA/29.04.2013 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
          CONSILIER,  
łIGMEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ 

  CUMPĂNAŞU CAMELIA 
 


