
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
CONSILIUL LOCAL

H OTARARE NR.91
privind completarea Statului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal

Constanta cu modalitatea de aplicare a criteriilor prevazute in art.10 alin.6
din Legea nr.51/2006

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

• Proiectul de hotarare privind completarea Statului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara

Apa-Canal Constanta cu modalitatea de aplicare a criteriilor prevazute in art.10 alin.6 din
Legea nr.51/2006 initiat de primarul comunei Crucea, domnul Gheorghe Frigioi

• Adresa nr.290/03.12.2014 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

• 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 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.18 , alin2 , litera “b” cu punct 5) care va avea
urmatorul cuprins:

“(5) Sistemele de utilitati publice sau partile component 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 member si se inregistreaza in patrimonial 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 administrative-teritoriale si/sau
care deservesc mai multe unitati administrative-teritoriale apartin domeniului public al judetului,
daca toate unitatile administrative-teritoriale implicate sunt situate in acelasi judet si judetul
este membru al asociatiei;

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

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

ROMANIA



JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

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

RAPORT

de avizare a Proiectului de hotarare privind aprobarea completarii Statului

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta

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

ROMANIA



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

EXPUNERE DEMOTIVE

la proiectul de hotarare privind completarea Statului Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta cu modalitatea de
aplicare a criteriilor prevazute in art.10 alin.6 din Legea nr.51/2006

In cadrul ADI Apa Canal Constanta au fost aprobate si prezentate spre finantare in POS
Mediu doua proiecte majore:

• “ Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in
regiunea Constanta- Ialomita “ cu nr.31612 de inregistrare in SMIS conform Ordinului
ministrului mediului si padurilor nr.1984 din 22.11.2010

• “ Reabilitarea statiei de epurare ape uzate Eforie Sud” nu nr.32943 de inregistrare
SMIS conform Ordinului ministrului mediului si padurilor nr.928/18.02.2011.
Prin contractele de finantare nr.102835/22.11.2010 si nr.120889/03.03.2011, incheiate
intre Ministerul Mediului si operatorul regional SC RAJA SA , avizate de ADI Apa Canal,
cele doua beneficiaza de o finantare din fonduri de coeziune si bugetul de stat in suma
de 824.567.799 lei. Urmare implementarii proiectelor s-au creat si se creaza noi bunuri

publice aferente serviciului de apa si de canalizare.
Conform art.10 alin6 din Legea nr.51/2006 prevede ca “(5) Sistemele de utilitati publice

sau partile component 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 member si se

inregistreaza in patrimonial 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 administrative-teritoriale si/sau care

deservesc mai multe unitati administrative-teritoriale apartin domeniului public al judetului,

daca toate unitatile administrative-teritoriale implicate sunt situate in acelasi judet si judetul

este membru al asociatiei;

pentru bunurile situate pe raza mai multor unitati administrative-teritoriale si/sau care

deservesc mai multe unitati administrative-teritoriale , apartenenta acestora se stabileste de

catrea adunarea generala a asociatiei si este prevazuta in contractual de delegare a gestiunii,

daca aceste unitati administrative-teritoriale sunt situate in judete diferite sau daca judetul nu

este membru alasociatiei



Avand in vedere cele sus mentionate si raportat la prevederile art.10 alin.7 din
Legea nr.51/2006 , potrivit carora modalitatea de aplicare a criteriilor prevazute in alin.6
al art.10 al legii se stabileste prin statutul asociatiilor si prin contractul de delegare a
gestiunii, va solicit respectuos sa aprobati proiectul de hotarare initiat .

PRIMAR,

GHEORGHE FRIGIOI


