
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.112 
privind acordarea S.C. AQUASERV S.A. Tulcea a calitatii de agent constatator pentru 
unele contraventii prevazute de Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 

publice 
 

 
 Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 26.04.2007; 
 Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea S.C. AQUASERV S.A. Tulcea a 
calitatii de agent constatator pentru unele contraventii prevazute de Legea 51/2006, proiect din 
initiativa primarului; 
 Luând în discuţie Raportul  S.C. AQUASERV S.A. TULCEA, înregistrata sub nr. 
2795/17.04.2007; 
 Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

În baza dispoziţiilor: 
- art. 47, alin.1 lit de la a la e, inclusiv,  
- art.48 alin.1 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice; 
- in temeiul art. 15, alin.2 din O.G. 2/2001,republicata privind regimul juridic al 

contaventiilor,  
- art.195 alin.4 lint. e din O.G. 92/2003, republicata privind codul de procedura fiscala; 
- art. 36 alin.2 lit. a, art.45 alin 1 si 6, art. 49 alin. 1 si 2 din Legea 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
 Art. 1 Se desemnează S.C. AQUASERV S.A TULCEA, în calitate de agent constator al 
contraventiilor prevăzute de art. 47 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice. 

Art. 2 S.C. AQUASERV S.A TULCEA este împuternicită în temeiul art. 48 din Legea 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, raportat la art. 15 alin.2 din O.G.2/2001 
privind regimul juridic al contraventiilor, să constate şi să sanctioneze contravenţiile ' prevăzute 
de art. 47 alin.1 din Legea nr. 51/2006, sens în care va procura, detine şi utiliza în conditiile legii 
carnete de procese verbale de constatare şi santionare a contraventiei cu regim special şi 
chitantiere pentru încasare directă a amenzilor contraventionale. 

Art.3 In vederea aplicării prevederilor dispoziţiilor art. 1 şi 2, domnul director general al 
S.C. AQUASERV S.A TULCEA, dl, ing. ZAHARCU MIRCEA SORIN, va desemna prin decizie 
scrisă persoanele din cadrul societăţii care vor fi agenţi constatatori efectivi, cărora le va emite 
legitimaţie de control şi le va da sub semnătura carnetul de procese verbale de constatare şi 
santionare a contraventiei cu regim special şi chitantierul pentru încasare directă a amenzilor 
contraventionale. 



Art.4. Metodologia de control constatare si sanctionare a contraventiilor la care facem 
referire in prezenta Hotarare, va fi reglementata in termen de 30 zile de la data adoptarii acestui 
prin Regulament aprobat de directorul general al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea. 

Art.5 S.C. AQUASERV S.A TULCEA, beneficiază anual de un procent de 15% din 
amenzile aplicate şi încasate efectiv. 

Art6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste S.C. AQUASERV-
S.A. Tulcea. 
 Art.7. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
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