
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.451 

privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.52 din 22.09.2016 privind aprobarea Strategiei de tarifare/ 

Mecanismului de tarifare practicat de operatorul S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021 – 2029  în vederea 

implementării Proiectului POIM 2014 – 2020 

  

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.488/16.12.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.93758/16.12.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R93758/16.12.2021; 

• Adresa înaintată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanţa nr.505/30.08.2021 însoţită 

de documentaţia aferentă, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Mangalia cu nr.63304 din 01.09.2021;  

• Adresa înaintată de S.C. RAJA S.A. Constanţa nr.106455/25.11.2021, înregistrată la sediul Primăriei Munici-

piului Mangalia cu nr.88567/25.11.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.52/22.09.2016 privind aprobarea Strategiei de tarifare/ Mecanismului de tarifare practicat 

de operatorul S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029  în vederea implementării Proiectului POIM 2014-2020; 

• Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.7 lit.n), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) 

lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.52/22.09.2016 privind aprobarea Strategiei de tarifare/ 

Mecanismului de tarifare practicat de operatorul S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021 – 2029  în vederea implementării 

Proiectului POIM 2014 – 2020, conform anexei, ce constituie parte integrantă din prezentul act administrativ. 
 

Art.2 Strategia de tarifare/ Mecanismul de tarifare practicat de operatorul S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021 – 2029  

în vederea implementării Proiectului POIM 2014 – 2020, modificată conform art.1, va constitui Anexă la Contractul de 

delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare.  
 

Art.3 Se împuternicește domnul Jianu Iosif – Florin, în calitate de Administrator public al Municipiului Mangalia şi 

delegat al U.A.T. Municipiul Mangalia în A.G.A. din cadrul A.D.I. Apă-Canal Constanţa, să exprime votul U.A.T. 

Municipiul Mangalia, privind aprobarea Strategiei  de tarifare/ Mecanismului de tarifare practicat de operatorul S.C. 

RAJA S.A. pentru perioada 2021 – 2029, conform art.1 și art.2 din prezentul act administrativ. 
 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă – Canal Constanţa, direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, 

Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și 

o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abținere”, 

din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 
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