
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

H OTARARE NR.92
privind completarea art. 33 din Dispozitiile generale din Contractul de delegare a

gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Consiliul Local al Comunei Crucea, Judetul Constanta, in sedinta ordinara din
22.12.2014,

Avand in vedere :

• Proiectul de hotarare privind completarea art. 33 din Dispozitiile generale din Contractul
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, initiat de
primarul comunei Crucea, domnul Gheorghe Frigioi

• Adresa nr.290/03.12.2014 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara inregistrata sub
nr.5164/09.12.2014;

• Expunerea de motive prezentata de domnul Frigioi Gheorghe- primarul comunei Crucea;

• Raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare,
protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;

• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea
In conformitate cu prevederile art.10 alin 6 si 7 din Legea nr.51/2006
In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1.- Se completeaza si se modifica art.33 din Dispozitiile generale din
Contractul de delegare a gestiunii servicului de alimentare cu apa si canalizare, cu punctul 17
care va avea urmatorul cuprins:

17. Inregistrarea bunurilor noi realizate
“(5) Sistemele de utilitati publice sau partile componente ale acestora , realizate in

comun prin programe de investitii noi realizate in cadrul asociatiei de dezvoltare
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, apartin proprietatii publice
ale unitatilor administrative-teritoriale membre si se inregistreaza in patrimoniul acestora
conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica , cu modificarile si
completarile ulterioare, pe baza urmatoarelor criterii:

a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unitati administrative- teritoriale , pe
care o si deservesc, apartin domeniului public al acesteia;

b) bunurile situate pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale si/sau care
deservesc mai multe unitati administrativ-teritoriale apartin domeniului public al judetului, daca
toate unitatile administrativ-teritoriale implicate sunt situate in acelasi judet si judetul este
membru al asociatiei;



c )pentru bunurile situate pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale si/sau care
deservesc mai multe unitati administrativ-teritoriale , apartenenta acestora se stabileste de
catrea adunarea generala a asociatiei si este prevazuta in contractul de delegare a gestiunii,
daca aceste unitati administrativ-teritoriale sunt situate in judete diferite sau daca judetul nu
este membru al asociatiei;

Art. 2 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor abilitate

pentru ducere la indeplinire si Institutiei Prefectului Judetului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... voturi

contra, ..... abţineri din numărul total de ....... consilieri în funcţie.

Crucea -22.12.2014

Contrasemneaza,
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,

Dragan Dorel Reveicuta GURGU



JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare , protectia mediului si turism

RAPORT

de avizare a Proiectului de hotarare privind completarea art.33 din Dispozitile

generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu

apa si canalizare

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare ,

protectia mediului si turism intrunita in sedinta in data de 19.12..2014 , a luat in discutie

proiectul de hotarare prezentat.

In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele:

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind necesar

a se adopta de catre Consiliul local ;

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente sau

propuneri de modificare a continutului actului de autoritate.

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul

prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si

functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si

continutul prezentate spre analiza.

Presedinte,

Sandu Gheorghe


