
R O M Â N I A                                                              
JUDEŢUL CONSTANŢA                                                                   
COMUNA POARTA ALBĂ 

- Consiliul local –                                                                        
HOTĂRÂREA   NR.  98  

privind aprobarea Strategiri de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul 
regional SC RAJA SA pentru perioada 2021-2029 

 
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 

29.10.2015  ;  
 Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. Primar Delicoti Vasile, raportul 
compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1, 2 şi 3, precum 
şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 
 În conformitate cu prevederile: Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea 
Actului Constitutiv-cadru şi Statutului-cadru ale societăţilor de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice, 
Hotărârii nr. 10/02.04.2015 a „Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, Apă-Canal 
Constanţa”,prevederile Contractului de delegare de gestiune a serviciilo publice de alimentare cu apă și 
canalizare, Strategia de tarifare pe perioada 2021-2029. 

În baza art.11, art.36, alin.(2), lit.„d” și alin.(6), lit.„a”, din Legea nr.215/2001 privind  
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,  
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ș T E :  
 

 Art.1. - Se aprobă Strategia de tarifare/Mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC 
RAJA SA pentru perioada 2021-2029, conform anexă care face parte din prezenta hotărâre.  
 Art.2. – Strategia de tarifare/Mecanismul de tarifare va constitui anexă la Contractul de delegare de 
gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. 
 Art.3. – Se împuternicește dl. POPA GICĂ, cetăţean român, născut la data de  02.10.1953, în 
comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa, posesor al CI seria KT nr. 780642, eliberat de SCPLEP Murfatlar,  
să voteze în numele şi pe seama Consiliului Local Poarta Albă şi în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor 
A.D.I. „Apă-Canal Constanţa”, Strategia de  tarifare/Mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional 
SC RAJA SA pentrtu perioada 2021-2029. 

 Art.4. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului 
Constanţa - pentru control şi verificarea legalităţii, Biroului Buget – Finanţe, Contabilitate, Impozite şi Taxe 
şi Resurse Umane, Primarului comunei Poarta Albă, domnului Popa Gică, A.D.I. „Apă-Canal Constanţa”, 
autorităţilor şi persoanelor interesate  şi o va face publică prin afişare. 

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12  voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 0 
abţineri, din totalul de  12  voturi exprimate. 
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