
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSIUUL LOCAL
AL oRAgul(il ciz,{waSrt

HorAnAnr
pentru modificarea art. I din Hotirirea Consiliului Local nr.4012016 privind

acordarea cu titlu gratuit a dreptului de servitute qi punerea la dispozi(ia operatorului
regional S.C. RAJA S.A a unor suprafe{e de teren din domeniul public al ora;ului
Clzineqti, in vederea construirii/extinderii /reabilitlrii qi punerii in func(iune a

obiectivelor de investi{ii din cadrul,,Proiectului regional de dezvoltare
a infrastructurii de api qi api tzatilin aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta

in perioada2014-2020"

Consiliul Local al oraqului Cdzdneqti, intrunit in qedin{a ordinard din data de 26 MAI
2022,

Avdnd in vedere:
- referatul de aprobare nr.3058 din 12.05.2022 al Primarului oraqului Cdzineqti;
- incheierea OCPI Ialomila nr.27992129.03.2022 cu privire la intabularea dreptului de

proprietate publicd asupra imobilului cu num[r cadastral 23270 - put foratnr.2;
- incheierea OCPI Ialomila nr.28606131.03.2022 cu privire la intabularea dreptului de

proprietate publicd asupra imobilului cu numdr cadastral 2327 | - put forat nr. 3;
- incheierea OCPI Ialomi{a nr.34145114.04.2022 cu privire la intabularea dreptului de

proprietate publicd asupra imobilului cu numlr cadastral 23272 - put forat + gospodlria de

apa;
- incheierea OCPI Ialomila nr. 28860/07.04.2022 cu privire la intabularea dreptului de

proprietate publicl asupra imobilului cu numir cadastral 23273 - put forat nr. 4;
Examin6nd:
- raportul funcfionarului cu atribu{ii delegate de patrimoniu nr. 3 120 din 17 .05.2022;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului

public qi privat, patrimoniu, agricultur[ qi protec{ia mediului inconjurdtor, fonduri europene,
IT - comunicare online nr.2l din 23.05.2022;

- avizul Comisiei pentru prognozd, qi programe de dezvoltare economic[, activit[1i
economico-financiare, investifii, organizare qi func{ionare a serviciilor publice de interes
local, realizarea lucrlrilor publice nr. 28 din 23.05.2022;

- prevederile Hotlrdrii Consiliului Local nr. 40 din 28. tl.2016 privind acordarea cu titlu
gratuit a dreptului de servitute qi punerea la dispozifia operatorului regional S.C. RAJA S.A a
unor suprafefe de teren din domeniul public al oraqului Cdzdneqti, in vederea
construirii/extinderii /reabilitlrii qi punerii in funcfiune a obiectivelor de investi{ii din cadrul

,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de ap6 qi apd tzatd in aria de operare a
S.C. RAJA S.A. Constan{a in perioada 2014-2020";

in conformitate cu prevederil e art.27 alin.(2) lit. a) din Legea r:rr.24112006 a serviciului
de alimentare cu ap6 qi de canalizare, republicat6, cu modific[rile ;i complet[rile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) lit. g) din Ordonan(a de urgenfd a Guvernului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificlrile qi completlrile ulterioare,

HOTARA$TE:
Art. I. Articolul I din Hot[rdrea Consiliului Local nr. 40 din 28.11.2016, cu modificlrile

qi completlrile ulterioare, se modificd qi va avea urmltorul cuprins:
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