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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-
economici revizuiți, aferenți investițiilor propuse în municipiul Medgidia în cadrul 
„Proiectului 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” și includerea în 
bugetul local de venituri și cheltuieli a cotei de cofinanțare 

 
 
 
 
 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 28 februarie 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 38/17.02.2022 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 4982/16.02.2022; 

- raportul de specialitate comun al Compartimentului tehnic-investiții și 
Direcției economice, înregistrat sub nr. 4317/09.02.2022; 

- adresa nr. 3097/12.01.2022 a S.C. RAJA S.A. Constanța, înregistrată la 
Primăria Municipiului Medgidia sub nr. 1164/12.01.2022; 

- H.C.L. nr. 117/28.06.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul 
Medgidia și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferente în 
cadrul „Proiectului 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”; 

- H.C.L. nr. 65/24.05.2018 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate(versiunea noiembrie 2017) și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți investițiilor propuse în municipiul Medgidia și a alocării din bugetul 
local a valorii cofinanțării aferentă în cadrul „Proiectului 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”; 

- H.C.L. nr. 23/26.02.2009; Actul constitutiv și Statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „APĂ CANAL CONSTANȚA”; 

- H.C.L. nr. 157/19.10.2009; Contractul de delegare a gestiunii încheiat cu 
S.C. RAJA S.A. Constanța; 



- Contractul de finanțare nr. 210/31.08.2021 încheiat între Ministerul 
Fondurilor Europene și S.C. RAJA S.A. Constanța, aferent „Proiectului 
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”; Actul 
adițional nr. 6/17.11.2021 la Contractul de finanțare nr. 210/31.08.2018; 

- prevederile art. 20 alin. (1) lit. f), h) și j) și ale art. 44 alin. (1) din Legea 
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
241/2006, republicată(r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 41 din Legea nr. 24/2004 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative(r2); Avizul Comisiei pentru 
probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și 
agricultură(Comisia A); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5384/18.02.2022, 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. b) și d) coroborate cu cele 
ale alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. k) și n), 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 – Se aprobă Studiul de Fezabilitate revizuit al „Proiectului 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”, cu indicatorii tehnico-economici revizuiți  în 
valoare de 60.172.165 lei fără TVA(71.443.792 lei cu TVA), respectiv 12.593.325 
euro fără TVA(14.952.343 euro cu TVA), cuprinși în Anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – (1) Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Medgidia a 
contravalorii în lei a sumei de 251.867 euro fără TVA, respectiv 299.047 euro cu 
TVA(2% din valoarea indicatorilor tehnico-economici), reprezentând contribuția UAT 
Medgidia la cofinanțarea „Proiectului 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”. 

(2) Suma reprezentând cofinanțarea prevăzută la alin. (1) se va vira în 
funcție de progresul activității proiectului, care va fi comunicat și U.A.T. Medgidia, 
proporțional cu fiecare an de implementare. 

Art. 3 -  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 65/24.05.2018 rămân neschimbate. 
Art. 4 – Se încredințează Primarul municipiului Medgidia, cu sprijinul Direcției 

economice, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, cu respectarea 
actelor normative în materie. 



Art. 5 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului 
Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Medgidia, Direcției economice și Compartimentului tehnic-investiții, S.C. RAJA S.A. 
Constanța și A.D.I. Apă Canal Constanța, 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 19 voturi pentru din totalul de 19 consilieri 

prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

 
           Red. în 9 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 

dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Direcției economice, 1 ex. Compartimentului tehnic-investiții, 1 ex. 
S.C. RAJA S.A. Constanța, 1 ex. A.D.I. Apă Canal Constanța, 1 ex. Compartiment Informatică.  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Daniela  DANIEL 

 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 
 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 


