
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru completarea anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2009  
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și 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 orașului Căzănești, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data 
de 28 IULIE 2021, 
  Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 4278 din 15.07.2021 al Primarului orașului Căzănești; 
 - decizia Gărzii Forestiere București nr. 422 din 31.08.2020 și procesul verbal nr. 3170 din 
13.10.2020 înregistrat la Primăria orașului Căzănești sub nr. 5952/13.10.2020 prin care suprafața 
de 0,0090 ha a fost predată Primăriei Orașului Căzănești; 
 Examinând: 

- raportul responsabilului cu patrimoniul nr. 4340 din 19.07.2021; 
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public 

și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, IT – 
comunicare online nr. 31 din 26.07.2021; 

- avizul Comisiei pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități economico-
financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, realizarea 
lucrărilor publice nr. 19 din 26.07.2021; 

În conformitate cu: 
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 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. După poziția nr.11 din anexa nr.6 „Lista bunurilor din domeniul public al orașului 
Căzănești concesionate către S.C. RAJA SA” la Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 30.11.2009, 
cu modificările și completările ulterioare, se introduce poz. 12  care va avea următorul cuprins: 
 „12) Teren intravilan aferent conductei și gurii de deversare ale stației de epurare în cadrul 
obiectivului „Stație de epurare apă uzată Căzănești” : 
 - număr de inventar = 4217 
 - valoare de inventar =  1048,50    lei 
 - vecini: E – Râul Ialomița, V – NC 21850, N – R.A. Romsilva, S – R.A. Romsilva, suprafață 
= 90 mp.” 



 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, 
 MOICEANU ALEXANDRU                                            OANCEA GEORGETA 

 
 
 

 
 
 
 
Nr. 62 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 28.07.2021 
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