ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
HOTARAREA
NR. 70 din 29.10.2015
privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul
regional SC RAJA SA pentru perioada 2021-2029
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 29.10.2015;
Vazand:
- Proiectul de hotarare si expunerea de motive prezentate de Primarul
orasului Murfatlar, Valentin Saghiu;
Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Apa –
Canal Constanta “ cu nr. 248/30.09.2015 si inregistrata sub nr. 6451/07.10.2015 la Primaria
orasului Murfatlar ;
Avizul comisiilor nr.1 si 3;
Avizul de legalitate al secretarului;
Avand in vedere; Hotararea nr.10/02.04.2015 a Adunarii Generale a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ‚Apa Canal Constanta”, prevederile Actului Constitutiv si a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa-Canal Constanta”, prevederile
Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare,
Strategia de tarifare pe perioada 2021-2029.
In temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
modificata, art. 35 alin. (3) si (4) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu
apă şi de canalizare modificata, republicata in temeiul art.V din Legea nr. 224/2015,
Hotãrârea de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului Constitutiv-cadru si
Statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitarã de utilitati publice, art. 11, art.
36 alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a), precum si art. 45 alin. (3) , art. 115 alin. 1 , lit. b din Legea
nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicate, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobă Strategia de tarifare/Mecanismul de tarifare practicat de operatorul
regional SC RAJA SA pentru perioada 2021-2029, conform anexei nr. 1 , parte integranta
din prezenta.
Art.2 Strategia de tarifare/Mecanismul de tarifare va constitui anexa la Contractul de
delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.
Art.3 Se imputerniceste dl. Valentin Saghiu primarul orasului Murfatlar , cetatean
român, nascut la data de 22.04.1978, in Constanta,
domiciliat in oras Murfatlar , str.
Ciocarliei , nr. 10A, jud. Constanta , posesor al C.I. seria KT, nr. 777019, eliberata de
SPCLEP Murfatlar la data de 22.04.2009 , sa voteze in numele si pe seama Consiliului Local

Murfatlar si in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor A.D.I.“Apa-Canal Constanta”, Strategia
de tarifare/Mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA pentru
perioada 2021-2029.
Art. 4 Secretarul orasului Murfatlar va asigura comunicarea prezentei hotãrâri
persoanele împuternicite în acest sens şi
serviciilor de specialitate pentru aducerea la
îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Constanta.
Prezenta hotarare
a fost adoptata cu
pentru, …..1……..abtineri, ……-….voturi impotriva.

PRESEDINTE,
STEFAN CORNEL

15

voturi

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

