
HOTĂRÂREA NR._22 
privind aprobarea tarifului pentru apa potabila furnizata in municipiul 

Tulcea de S.C. Aquaserv S.A. Tulcea; 
 

 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 31.01.2008; 
 Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru Apa Potabila in 
Municipiul Tulcea,  proiect din iniţiativa primarului; 
 Luând în discuţie Raportul nr.640/09.01.2008 al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, 
înregistrat sub nr.160/10.01.2008 la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice; 
 Avand in vedere referatul Biroului Audit Public Intern, înregistrat sub nr.PA 
640/22.01.2008;  
 Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. i), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 21 alin. 
(1) şi ale art. 43 alin. (4)  din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
precum şi ale art. 13 alin. (1), art. 34 alin. (5), art. 35 alin. (1)  din Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006; 
 În conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. „d”,  alin.6 lit.”a” pct.14; art. 45, alin. 1 şi 6 si art. 
49 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, Legea  administraţia publice locale, republicata; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
ART.1.   Se aproba  preţul la  apa potabilă, avizat  de Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, ce urmeaza a fi 
practicat de catre S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, începând cu data de 01.02.2008, 
astfel:  
 

 
Specificatie 

Tarif 
pentru populatie 

(lei/m3) 

Tarif 
pentru rest consumatori 

(lei/m3) 
Apa potabila 2.36 1,98 

 
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte S.C. 
Aquaserv S.A. Tulcea. 
ART.3. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotărâri autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
  
  Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor. 
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