
ROMANIA         
JUDETUL CONSTANTA 
CONSILIUL LOCAL OSTROV 
 
 
 

H O T A R A R E  
Privind aprobarea  Strategia de de tarifare pentru anii 2014 – 2020 din 

Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si 
canalizare 

 
 

Consiliul Local Ostrov, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 
de 16.05.2013 
Avand in vedere : 
     - Adresa nr.77/18.042013  a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ APA 
CANAL” Constanta 

- Expunerea de motive a domnului primar Dragomir Niculae  
- Raportul compartimentului de specialitate 
- Avizele comisiilor de specialitate 
- Hotararea  nr. 100/30.10.2008  privind aprobarea participarii Consiliului 

Local Ostrov in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ APA 
CANAL” Constanta; 

- Hotararea nr. 103/22.10.2009 a Consiliului Local Ostrov privind delegarea 
gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre S.C. R.A.J.A. 
Constanta , novarea si modificarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de apa si canalizare  

- Prevederile art.33 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de slimentare cu apa si canalizare – Partea Dispozitii Generale, a prevederilor 
Statutului si Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
“Apa canal Constanta”  
In conformitate cu  prevederilor  Legii nr.215/2001 a administratiei publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a 
servicilor comunitare de utilitati publice, ale legii nr.241/2006 privind serviciul 
de alimentare cu apa si canalizare  
In temeiul art. 36 si 45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale  
 
 

H O T A R A S T E :  
 
 

 Art.1  Aproba Strategia de de tarifare pentru anii 2014 – 2020 , strategie 
ce face parte din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apa si canalizare. 



 Art.2 Secretarul comunei Ostrov, judetul Constanta va inainta prezenta 
hotarare primarului comunei Ostrov, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
“Apa Canal” Constanta si Institutiei Prefectului – Judetul Constanta. 
 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 13  voturi “pentru”,un 
vot  impotriva,  din totalul de 14 consilieri prezenti , din totalul de 15 consilieri 
in functie. 
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