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H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea H.C.L. nr. 80/29.08.2019 

 
 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, 
strada Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară 
convocată în data de 27 ianuarie 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 17/14.01.2022 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 1537/14.01.2022; 

- raportul de specialitate al D.G.D.P.P. Medgidia, înregistrat sub nr. 
339/11.01.2022; 

- H.C.L. nr. 80/29.08.2019 privind aprobarea preluării din administrarea S.C. 
RAJA S.A. a stației de repompare Tortoman, domeniul public al 
municipiului Medgidia; 

- H.C.L. nr. 157/19.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare către S.C. RAJA S.A., novarea și 
aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de 
canalizare, aprobarea aderării unor noi unități administrativ-teritoriale la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța, aprobarea 
Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, a 
disponibilității terenurilor, a Regulamentului serviciului de alimentare cu 
apă și de canalizare și a Caietelor de sarcini ale serviciului, precum și 
modificarea H.C.L. nr. 23/26.02.2009 și art. 3 din H.C.L. nr. 
116/23.07.2009 ale Consiliului Local Medgidia; 

- Protocolul nr. 46388/06.11.2009 privind predarea-primirea bunurilor 
concesionate, necesare realizării serviciului delegat prin sistemul de 
alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Medgidia, județul 
Constanța; 

- solicitarea nr. 6062/29.08.2018; 
- adresa S.C. RAJA S.A. Constanța nr. 77131/06.09.2018, înregistrată la 

Primăria Municipiului Medgidia sub nr. 22264/06.09.2018; 
- prevederile art. 41 din Legea nr. 24/2004 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative(r2); Avizul Comisiei pentru 
probleme de administrație publică locală, juridică și de disciplină, 
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor(Comisia C); 



- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1612/14.01.2022, al 
compartimentului relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), precum și ale art. 196 
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
                                            

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – (1) Se aprobă modificarea art. 1 alin. (3) al H.C.L. nr. 
80/29.08.2019 privind aprobarea preluării din administrarea S.C. RAJA S.A. a stației 
de repompare Tortoman, domeniul public al municipiului Medgidia, după cum 
urmează: 

„Predarea-primirea bunului se va realiza de următoarea comisie: 
Președinte: Gheorghe Șerban-Iulian – șef serviciu D.G.D.P.P.; 
Membri:      Ciocan Petruța – consilier juridic, Primăria Municipiului Medgidia; 
                  Marinciu Rodica – șef serviciu, D.G.D.P.P.; 
Secretar:     Traicu Tatiana – consilier superior, Primăria Municipiului            
                                                                                             Medgidia.” 
Art. 2 – Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 80/29.08.2019 rămân neschimbate. 
Art. 3 – Se încredințează Primarul municipiului Medgidia, cu sprijinul 

D.G.D.P.P., în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, cu respectarea 
actelor normative în materie. 

Art. 4 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului 
Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Medgidia și D.G.D.P.P., în vederea ducerii la îndeplinire, precum și compartimentului 
informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial 
Local. 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi pentru din totalul de 17 consilieri 
prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

 
           Red. în 6 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 

dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. D.G.D.P.P., 1 ex. Compartiment Informatică.  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Dumitru BRÂNZĂ 

 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 
 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 


