
HOTĂRÂREA NR.141 
privind  mansardarea , in regie proprie, de catre  S.C AQUASERV S.A TULCEA , a cladirilor aferente 

punctelor de lucru din Municipiul Tulcea  
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 

la data de 28.06.2010; 

          Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea mansardarii , in regie proprie, 

de catre  S.C AQUASERV S.A TULCEA , a cladirilor aferente punctelor de lucru din 

municipiul Tulcea,  proiect din iniţiativa primarului; 

 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului nr.15020/15.06.2010  si  

raportul Asociaţiei Intercomunitare „Dezvoltarea Durabilă A Serviciilor De Apă Şi Canalizare 

Din Judeţul Tulcea” înregistrat sub nr. 163/15.06.2010; 

 Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Având in vedere: 

         - Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 

Canalizaredin Judetul Tulcea catre S.C AQUASERV S.A TULCEA, incheiat la 

26.10.2007;                 

         - În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2) şi ale art. 43 alin. (1) 

 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum şi ale art. 10 

alin. (1) lit. b şi art. 36 alin. (1)  din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 241/2006; 

         -  În baza dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 14 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Tinand seama de prevederile art.41 alin (4) din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 - In temeiul prevederilor art.36 alin (2) si alin (4) lit. B), ale art.45 alin (2), art.63 

alin(1), lit. C) si alin (4) lit. C) precum si ale art.115 alin.(1) lit.B), alin.(3) , (5), (6) din 

Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 



 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
ART. 1. Se aprobă  mansardarea, in regie proprie , de catre S.C AQUASERV S.A 
TULCEA , a urmatoarelor puncte de lucru: 
- mansardarea cladirilor din Str. Rezervorului nr. 2; 
- mansardarea cladirii din Str. Tudor Vladimirescu nr. 2; 
- executia centralei termice din Str. Rezervorului nr. 2; 
- executia garajelor din Str. Rezervorului nr. 2.  
 
ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceste Primarul 
municipiului Tulcea, Dr.Ing. Hogea Constantin. 
 
ART. 3. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul Secretarului municipiului 
Tulcea , in termenul prevazut de lege, Directiei Economice si se aduce la cunostinta 
publica pe pagina de internet www.primaria-tulcea.ro. 
 
 

 
 Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor. 
 

 
            CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                         RĂDUCU Venera-Laurenţia 
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