ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –
H O T Ă R Â R E A nr. 116
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
investiției propuse în comuna Poarta Albă prin ”Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța
în perioada 2014-2020
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.12.2015;
Văzând 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 ;
Având în vedere adresa nr. 112722 din 07.12.2015 a SC RAJA SA înregistrată la Primăria Poarta
Albă, județul Constanța sub nr. 8446 din 08.12.2015;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 241 din 22.06.2006 privind
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal
Constanţa;
În baza art. 36,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică local,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică local, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă Studiul de Fezabilitate al “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă şi apă uzate în aria de operare a SC RAJA SA Constanţa în perioada 2014-2020”, cu indicatorii
tehnico-economici cuprinşi în Anexa nr.1, care face parte integrată din prezenta hotărâre;
Art.2.- Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăyute la art.1 se asigură din : Fonduri
nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de buget de stat, alocaţii de la
búgetele locale, contribuţii din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituţii Financiare
Internaţionale sau bănci comerciale;
Art.3. – Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri (imobile) care se află în domeniul public
al UAT-ului. Aceste terenuri (imobile) sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în
proiect, în conformitate cu Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.4. – Primarul comunei Poarta Albă, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire
dispoziţiile prezentei hotărâri;
Art.5. -Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului
Constanţa – pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa,
compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Biroului Contabilitate, Buget-Finanțe, Impozite și
Taxe și Resurse Umane, SC RALA SA Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal
Constanţa, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art.5. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,
0 „abţineri”, din totalul de 10 voturi exprimate.
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