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                        HOTĂRÂRE 

privind punerea la dispoziția “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” a unui 

imobil-teren, proiect implementat de către S.C. RAJA S.A. 

 

 Consiliul local al orașului Techirghiol, întrunit în ședință ordinară în data de 25.02.2021, 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian-Constantin, precum şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 2, 

 Având în vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 3922/22.02.2021 al Serviciului urbanism, 

- cererea nr. APS 1232/11.02.2021 și înregistrată sub nr. 3210/12.02.2021,      

- Contractul de lucrări nr.7709/27.01.2021, Autorizației de construire nr. 045 din 

03.04.2020, Ordinul privind începerea lucrărilor DDFE nr.955/09.02.2021, înregistrat la 

sediul Primăriei sub nr. 2980/10.02.2021, 

- art. 866, art.874 din Codul Civil,  

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitatile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

- Legea nr. 241/2006 a Serviciului cu alimentare cu apă și de canalizare, rep. 

Văzând prevederile art. 129, alin. 2 , lit. c, art.362 din Ordonanța de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul prevederilor art.139, alin.(3) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1 – Se aprobă punerea la dispozitia  S.C. RAJA S.A. Constanța a suprafeței de teren 

de 6803,48 mp, str. Moldovei , nr. 65, în vederea organizării de șantier pentru o perioadă de 22 

luni, pentru „executarea lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de distribuție și de 

canalizare, stație nouă de pompare apă și conducte aferente, reabilitarea conductelor de refulare 

apă uzată din localitatea Techirghiol, județul Constanța” din 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” , executantul lucrărilor – S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L.  

Art.2 – Punerea la dispozitie a terenului se face sub condiția ca lucrările din cadrul 

“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în aria de operare a S.C. 

RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020” să fie realizate în 22 luni.    

Art.3 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire .  

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie . 

 

 Techirghiol, astăzi – 25.02.2021. 
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