
 
ROMANIA 

JUDETUL  CONSTANTA 
COMUNA  ADAMCLISI 

CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTARAREA  NR.  20 / 29.03.2013 
 

Privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu 
apa si canalizare in  comuna Adamclisi,  membra a   Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara de apa si canalizare “Apa-Canal Constanta” si in care isi 
desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta 

 
 

       INITIATOR : Burcea Anton Tudorel  – primarul comunei  Adamclisi, judetul 
Constanta 

 
 

CONSILIUL  LOCAL  ADAMCLISI  – intrunit in sedinta ordinara, legal constituita  din 

data de 29.03.2012; 

Tinand cont de: 
- expunerea  de  motive  prezentata si proiectul de hotarare initiat de primarul comunei  
Adamclisi , dl Burcea Anton Tudorel  cu privire la aprobarea modificarii Regulamentului 
serviciului de alimentare cu apa si canalizare in  comuna Adamclisi,  membra a   
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare “Apa-Canal Constanta” si 
in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta; 
- Referatul de necesitate intocmit de catre domnisoara Sibel Serif, secretarul comunei 
Adamclisi; 
- Avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico – 
financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarire comunala; 
- Avizul de  legalitate al secretarului comunei Adamclisi;  

Tinand cont de prevederile: 
û Adresa  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – Canal ’’ Constanta nr. 13 / 

18.02.2013  inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 948 / 27.02.2013 prin 
care solicita aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si 
de canalizare  in unitatile administrativ – teritoriale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara  de apa si canalizare ,, Apa – Canal Constanta’’ in care isi 
desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta intrucat incepand cu data 
de 01.09.2012, S.C. RAJA S.A. Constanta nu mai factureaza cantitatea de apa 



meteorica preluata de reteaua de canalizare pentru utilizatorii – persoane fizice si 
incepand cu data de 01.02.2013  nu va  mai factura cantitatea de apa meteorica 
preluata de reteaua de canalizare pentru utilizatorii – agenti economici datorita 
situatiei economice dificile cu care se confrunta populatia si agentii economici. 

û Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

û Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241 / 2006 , cu 
modificarile si completarile ulterioare precum si ale Ordinului Presedintelui 
Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire 
Comunala nr. 88 / 2007, pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare; 

û Art. 125 alineat (2) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare,  

În temeiul  art. 36 al. (2), lit. a) si lit. d), alin. (3), lit. b) si lit. c) precum si al. (6),  lit. a), 
pct. 14  precum şi art. 45 al. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art. 1.  Se aproba modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu 

apa si canalizare in comuna Adamclisi,  membra  a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de apa si canalizare “Apa-Canal Constanta” si in care isi desfasoara 
activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta, astfel:  

 
“Art. 215 (10) Pentru utilizatorii – agentii economici, cantitatea de apa 

meteorica preluata de reteaua de canalizare  nu se factureaza.” 
        Art. 2.  Se împuterniceşte Dl. Burcea Anton Tudorel , primar al comunei  
Adamclisi , cetăţean român, născut(ă) la data de  29.06.1959  in Orasul Videle, judetul 
Teleorman, domiciliat  în  comuna Adamclisi, localitatea Adamclisi, str. Romana, nr. 8, 
judetul Constanta, posesor al C.I. seria  KT, nr.  470268, eliberat(ă) de  Politia Baneasa la 
data de  22.11.2004, , ca in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Apa Canal Constanta sa voteze pentru modificarea propusa si sa 
semneze in numele si pe seama Consiliului Local Adamclisi Actul Aditional la 
Regulamentul Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Adamclisi, 
membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare ,, Apa – Canal’’  
Constanta in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. .  
 



Art. 3.Secretarul comunei Adamclisi  va comunica prezenta hotarare 
institutiilor si persoanelor interesate  pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei 
Prefectului Judetului Constanta pentru control si verificarea legalitatii.. 

 
Hotararea a fost adoptata cu un numar de .......... voturi pentru, - voturi contra, - 

abtinere, din totalul de 11   consilieri in functie, din care 11   prezenti.   
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Serbanescu Dorina Cicilia  

                                                                                                                                              
Contrasemneaza 

                                     Secretar, 
                                                                                                                        Sibel  Serif 

 



 

ROMANIA                                                                                                         
JUDETUL  CONSTANTA                                                                                       
COMUNA ADAMCLISI                                                                               

PRIMARIA 

REFERAT 
Privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si 

canalizare in comuna Adamclisi, membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
de apa si canalizare ,, Apa – Canal Constanta’’ si in care isi desfasoara activitatea 

operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta 

Subsemnata  Sibel Serif in calitate de secretar al   comunei  Adamclisi, jud.  Constanta;  
 Avand in vedere:  

û  Adresa  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – Canal ’’ Constanta nr. 13 / 
18.02.2013  inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 948 / 27.02.2013 prin 
care solicita aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si 
de canalizare  in unitatile administrativ – teritoriale membre ale Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara  de apa si canalizare ,, Apa – Canal Constanta’’ in care isi 
desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta intrucat incepand cu data 
de 01.09.2012, S.C. RAJA S.A. Constanta nu mai factureaza cantitatea de apa 
meteorica preluata de reteaua de canalizare pentru utilizatorii – persoane fizice si 
incepand cu data de 01.02.2013  nu va  mai factura cantitatea de apa meteorica 
preluata de reteaua de canalizare pentru utilizatorii – agenti economici datorita 
situatiei economice dificile cu care se confrunta populatia si agentii economici. 

û Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

û Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241 / 2006 , cu 
modificarile si completarile ulterioare precum si ale Ordinului Presedintelui 
Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire 
Comunala nr. 88 / 2007, pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare; 

û Art. 125 alineat (2) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare,  



În temeiul  art. 36 al. (2), lit. a) si lit. d), alin. (3), lit. b) si lit. c) precum si al. (6),  lit. a), 
pct. 14  precum şi art. 45 al. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

PROPUN:    
 

  Adoptarea unei hotarari de catre Consiliul Local al comunei Adamclisi cu privire 
la  aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare in 
comuna Adamclisi, membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si 
canalizare ,, Apa – Canal Constanta’’ si in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. 
RAJA S.A. Constanta astfel: 

Art. 215 (10) Pentru utilizatorii – agentii economici , cantitatea de apa meteorica 
preluata de reteaua de canalizare nu se factureaza. 

Drept pentru care supun spre analiza si aprobarea Consiliului Local proiectul de hotarare 
in forma in care a fost redactat. 

SECRETAR 
SIBEL SERIF 

 
 
 



 
          
 ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 
 SECRETAR 
 
 

 
AVIZ  DE  LEGALITATE 

 
 

 
 

 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta 
analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in 
conformitate cu prevederile art.47 si art. 117  din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
propun Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia. 
 Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  APROBAREA 
MODIFICARII  REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE 
IN COMUNA ADAMCLISI , MEMBRA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
DE APA SI CANALIZARE ,, APA – CANAL CONSTANTA’’ SI IN CARE ISI DESFASOARA 
ACTIVITATEA OPERATORUL  S.C. RAJA S.A. CONSTANTA.  
 Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 
prevederile art. 36, alin. (2), lit.  a) si lit. d), alin. (3), lit. b) si lit. c) , alin. (6), lit. a), pct. 14 
,  art. 45, alin. (3)   coroborat cu prevederile  art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea  215 / 
2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 
 
 

 
 

SECRETAR 
SIBEL SERIF 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotarare privind  aprobarea modificarii Regulamentului 
serviciului de alimentare cu apa si canalizare in  comuna Adamclisi,  membra a   

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare “Apa-Canal 
Constanta” si in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. 

Constanta 
 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 
Constanta; 
 Avand in vedere: 
- Referatul de necesitate intocmit de catre domnisoara Sibel Serif, secretarul 
comunei Adamclisi; 
- Adresa  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa – Canal ’’ Constanta nr. 
13 / 18.02.2013  inregistrata la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 948 / 
27.02.2013 prin care solicita aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare  in unitatile administrativ – teritoriale 
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  de apa si canalizare ,, Apa 
– Canal Constanta’’ in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. 
Constanta intrucat incepand cu data de 01.09.2012, S.C. RAJA S.A. Constanta nu 
mai factureaza cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de canalizare 
pentru utilizatorii – persoane fizice si incepand cu data de 01.02.2013  nu va  
mai factura cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de canalizare 
pentru utilizatorii – agenti economici datorita situatiei economice dificile cu care 
se confrunta populatia si agentii economici. 
-Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241 / 2006 
, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Ordinului Presedintelui 
Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire 
Comunala nr. 88 / 2007, pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului 
de alimentare cu apa si de canalizare; 

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 
  



-Prevederile Art. 125 alineat (2) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local 
ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind APROBAREA  MODIFICARII 
REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN 
COMUNA ADAMCLISI, MEMBRA A  ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA DE APA SI CANALIZARE ,, APA – CANAL CONSTANTA’’ SI IN 
CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA OPERATORUL S.C. RAJA S.A. CONSTANTA. 

În temeiul  art. 36 al. (2), lit. a) si lit. d), alin. (3), lit. b) si lit. c) precum si al. 
(6),  lit. a), pct. 14  precum şi art. 45 al. (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca 
obiectiv APROBAREA  MODIFICARII REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE 
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA ADAMCLISI, MEMBRA A  
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE APA SI CANALIZARE ,, APA 
– CANAL CONSTANTA’’ SI IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA OPERATORUL 
S.C. RAJA S.A. CONSTANTA. 
 

 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


