
 

 

                  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL IALOMIŢA 

           CONSILIUL LOCAL  

    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru abrogarea poz.12 din anexa nr.6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2009 privind 

delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A., novarea 

şi modificarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Apă şi de Canalizare, aprobarea 

Regulamentului Serviciului de Apă şi de Canalizare şi a Caietelor de Sarcini 
 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în ședința ordinară din data de 18 

MARTIE 2020, 

  Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 1585 din 11.03.2020 al Primarului orașului Căzănești; 

- Adresa SC Raja S.A Constanța nr.20379 din 24.02.2020 înregistrată la Primăria orașului Căzănești 

sub nr.1313 din 28.02.2020; 

 Examinând: 

- raportul responsabilului cu patrimoniul nr. 1587 din 11.03.2020; 

- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi privat, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 1694 din 17.03.2020; 

În conformitate cu: 

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I. Se abrogă poziția nr.12 din anexa nr.6 „Lista bunurilor din domeniul public al oraşului 

Căzăneşti concesionate către S.C. RAJA SA” din Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 30.11.2009, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.45 din 30.11.2009, cu modificările și 

completările ulterioare, rămân neschimbate. 

 Art.III. Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C. RAJA S.A, Biroului Contabilitate, Salarizare, 

Impozite și Taxe Locale, Executare Silită precum și Primarului orașului Căzănești, pentru aducere la 

îndeplinire. 

 

        PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                      Secretar General al UAT, 

                 DIMA AUREL                                              OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută de voturi, 

astfel:  12 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 1 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 

 


