
RO MÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea retragerii delegării gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al comunei 

Gorgota, judetul Prahova, precum şi retragerea unilaterală din Contractul de delegare de gestiune a 
serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune către/cu S.C. RAJA S.A. 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în şedinţa 

extraordinară, în data de 10 august 2020; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre nr. 4492/29.07.2020 iniţiat de d-l fonuţ-Nicolae Dumitru, primarul 
Comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
-Referatul de aprobare nr. 4494/29.07.2020 prezentat de d-l Ionu ţ -Nicolae Dumitru, primarul 
comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea retragerii delegării gestiunii 
Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Gorgota, judetul Prahova, precum şi 
retragerea unilaterală din Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare 
cu apa si canalizare prin concesiune către/cu S.C. RAJA S.A.; 
-Raportul nr. •l493/29.07.2020 întocmit de Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Gorgota; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local Gorgota; 

Ţinând seama de: 
- Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 17 /31.03.2014 privind aderarea comunei Gorgota, 
judetul Prahova la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta; 
- Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 34/10.08.2020 privind retragerea din Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanţa. 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), Iit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă retragerea delegării gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare al comunei Gorgota, judetul Prahova, precum şi retragerea unilaterală din Contractul 
de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune 
către/cu S.C. RAJA S.A, cu sediul în municipiul Constanta, str. Calarasi nr. 22-24, judetul Constanta, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Constanta cu nr. 
)13/80/1991, CUI RO 1890420. 



Art.2. Se împuterniceşte domnul Dumitru Ionuţ-Nicolae, Primarul Comunei Gorgota, 
judeţul Prahova, cetăţean român, posesor CNP eliberat 
la data de de către domiciliat în Comuna Gorgota, 

. judeţul Prahova, să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local Gorgota, toată 
documentaţia privind retragerea delegării gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 
al comunei Gorgota, judetul Prahova, precum şi retragerea unilaterală din Contractul de delegare 
de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune către/cu S.C. 
RAJA S.A. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează 
Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art.6. Trasparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 
interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, şi se publică, pentru 
informare, în format electronic în Monitorul Oficial Local al Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 
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