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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea  

şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare  
în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 10244 din 09.11.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - adresele nr. 7601/04.02.2016, nr. 17262/18.03.2016 și nr. 54320 din 28.06.2016 ale 
Ministerului Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare; 
 - adresele nr. 3467/24.02.2016, nr. 6735/15.03.2016 și nr. 7573/21.03.2016 ale 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 
 - adresa nr. 89018/89233/22.03.2016 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – 
Autoritatea de Management pentru P.N.D.R.;  
 - adresa nr. 9298/17.10.2016 a Consiliului Judeţean Ialomiţa către S.C. Raja S.A. 
Constanţa; 
 - Raportul  nr. 10245 din 09.11.2016  al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

- Raportul nr. 10510 din 15.11.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
- Raportul nr. 10439 din 14.11.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu : 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin.(3) lit. d) şi art. 104 alin. (1) lit. e), alin.(6) lit. f) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;   
 - prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 8 alin. (3), art. 55 alin. (3) și art. 68 din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și 
completările ulterioare, 

-  prevederile Hotărârii de Guvern nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind 
condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art. 1  Se aprobă documentul strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-
Ialomiţa” – forma revizuită, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 Art. 2 (1) În termen de 12 luni de la adoptarea prezentei hotărâri S.C. Raja S.A. 
Constanţa va revizui/completa și va propune Consiliului Judeţean Ialomiţa spre aprobare noua 
variantă a „Master Planului pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa”, incluzând investiţiile cuprinse în anexa 
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Nerespectarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre 
determină încetarea efectelor juridice ale acesteia. 

 
 Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile de 
specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă, 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa -  
Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomiţa, operatorilor regionali în sectorul de apă-canal                   
( S.C. Urban S.A. Slobozia, S.C. Raja S.A. Constanţa, S.C. Ecoaqua S.A. Călăraşi, S.C. Euro Apa 
Vol S.A. Voluntari) şi consiliilor locale din judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 

PREŞEDINTE, 
 

Victor MORARU 
 
 
 
                                                                                                               Contrasemnează, 
                                                                                       Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                           Adrian Robert IONESCU 
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