ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR
HOTARÂREA
nr. 59 din 23 august 2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Topraisar nr. 56/29.10.2009 și aprobarea
concesionării rețelei de apă Movilița, rețelei de apă Potârnichea și a rețelei de canalizare și stație de
epurare Topraisar către RAJA S.A. Constanța

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b)
art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modificările și completările ulterioare;
d) Hotărârea Consiliului local al comunei Topraisar nr. 56 din 29.10.2009 privind
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către RAJA S.A., novarea și
modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, aprobarea
regulamentului serviciului de apă și de canalizare și a Caietelor de Sarcini, aprobarea aderării unor
unități administrativ-teritoriale la Asociația Intercomunitară Apă-Canal Constanța și modificarea
Hotărârii nr. 33/31.10.2008 a Consiliului Local Topraisar și a Hotărârii nr. 43/24.08.2009 a
Consiliului Local Topraisar.
e) art. 8 alin. (3) lit. d) și d1, art. 29 alin. (1), (4), (8) lit. a) și (10) lit. c) din Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
f) art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. g) din
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
g) art. 12 alin. (1) lit e) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și
canalizare;
h) art. 3, alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările
ulterioare;luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Topraisar, în calitatea sa de inițiator
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Topraisar
c) Avizul Comisiei nr. 1 – Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală
d) Avizul Comisiei nr. 3 – Comisia de specialitate pentru culte, juridică, disciplină,
apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenilor, administrație publică
locală
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR, întrunit în ședința
ordinară din data de 23 august 2021, adoptă prezenta hotărâre
Art. I.
Hotărârea Consiliului local al comunei Topraisar nr. 56 din 29.10.2009 privind delegarea
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către RAJA S.A., novarea și
modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare,
aprobarea regulamentului serviciului de apă și de canalizare și a Caietelor de Sarcini,
aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale la Asociația Intercomunitară ApăCanal Constanța și modificarea Hotărârii nr. 33/31.10.2008 a Consiliului Local Topraisar și
a Hotărârii nr. 43/24.08.2009 a Consiliului Local Topraisar, se modifică după cum
urmează:
Articolul 4 va avea următorul cuprins:
“Art. 4. Se aprobă delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare al
comunei Topraisar către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare,
RAJA S.A., cu sediul în Mun. Constanța, str. Călărași nr. 22-24, județul Constanța.
Art. II.
Se aprobă concesionarea bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă al satului
Movilița către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, RAJA S.A.
Constanța, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III.
Se aprobă concesionarea bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă al satului
Potârnichea către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, RAJA
S.A. Constanța, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. IV.
Se aprobă concesionarea bunurilor aferente sistemului de canalizare al satului Topraisar
către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, RAJA S.A.
Constanța, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. V
Predarea bunurilor înscrise în anexele 1, 2 și 3 se va face pe bază de protocol de predareprimire, încheiat în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
Art. VI
Se mandatează primarul comunei Topraisar să semneze protocolul de predare-primire a
bunurilor concesionate.
Art. VII
Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei Topraisar, prefectului județului Constanța, RAJA S.A. și se aduce la
cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa:
www.primariatopraisar.ro
.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Raul-Florinel SAVA

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI TOPRAISAR
 …………………………….………
Mihai IACOBOAIA

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 59/23.08.2021
Vot prin ridicarea mîinii individual
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
Hotărâre care se adoptă cu votul:
0
Voturi necesare
8
majorității consilierilor locali în funcție
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii
15
2 Numărul consilierilor locali în funcție
15
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii
15
4 Numărul voturilor “PENTRU”
15
5 Numărul voturilor “ÎMPOTRIVĂ”
0
Voturilor “ABȚINERE” se
numără la voturi “ÎMPOTRIVĂ”
6 Numărul voturilor “ABȚINERE”
0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat
0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat
0
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii,
9
0
neavând drept de vot

