
HOTĂRÂREA NR.213 
Privind  aprobarea redeventei datorata de catre S.C AQUASERV S.A TULCEA, conform Contractului 
de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apa si Canalizare din judetul Tulcea, aprobat prin 

HCL nr.263/27.09.2010 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 29.09.2010;  

 Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea redeventei datorata de catre 
S.C AQUASERV S.A TULCEA, conform Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor de Alimentare cu Apa si Canalizare din judetul Tulcea, aprobat prin HCL 
nr.263/27.09.2010 proiect din iniţiativa primarului;  
 Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Având in vedere:  
         - 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 , ale art.45 alin.1 
si 6  si ale  art. 49 alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

ART. 1. Se aprobă redeventa anuala datorata de catre S.C AQUASERV S.A TULCEA  
catre CONSILIUL LOCAL TULCEA, in suma fixa de 164 739,00 lei, conform 
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apa si Canalizare din 
judetul Tulcea, aprobat prin HCL nr.263/27.09.2010..  
 
ART. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceste Primarul 
municipiului Tulcea, Dr.Ing. Hogea Constantin. 
 
ART. 3. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor si persoanelor interesate , pentru ducerea la indeplinire a prevederilor 
sale. 

 
 

 Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
 
 

 
     CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
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