
HOTARAREA NR.236 
privind preluarea activitatilor de intretinere spat ii verzi, intretinere fantani arteziene, intretinere 
Stadion Delta Tulcea si intretinere cimitirul Eternitatea I si II, aflate in administrarea D.I.A.P. de 

catre  S.C. SERVICII PUBLICE SA  
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 
septembrie 2010; 

Examinand proiectul de hotarare privind preluarea activitatii de intretinere spatii verzi, 
intretinere fantani arteziene, intretinere Stadion Delta Tulcea si intretinere Cimitirul Eternitatea I si II 
aflate în administrarea D.I.A.P. de către S.C. Servicii Publice S.A., proiect din initiativa Primarului; 

Luand in discutie coraportul prezentat de S.C. Servicii Publice S.A. şi Directia Economica, 
inregistrat sub nr. 23633/22.09.2010; 

Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Avand in vedere: 

- prevederile OG nr. 71/2002 - privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice; 
In baza dispozitiilor art. 10 si art. 36, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
In temeiul art. 45 alin. 1 si alin. 2 lit. a si e din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se aproba preluarea activitatilor de intretinere spatii verzi, intretinere fantani arteziene, 
intretinere Stadion Delta Tulcea si intretinere Cimitirul Eternitatea I si II aflate in administrarea  
Directiei Intretinere şi Administrare Patrimoniu de catre S.C. Servicii Publice S.A. 

Art. 2 . Predarea-primirea activitatii se va face in baza unui protocol de predare-primire incheiat 
intre Directia Intretinere şi Administrare Patrimoniu si S.C. Servicii Publice SA. Personalul care 
deserveste aceasta activitate, utilajele necesare desfasurarii acestei activitati, precum si mobilierul urban 
aferent, vor fi preluate de catre S.C. Servicii Publice S.A. 

Art. 3. Forma de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public si privat este 
gestiunea delegata. Delegarea gestiunii se va realiza direct, prin incheierea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat. 

Art. 4. Gestiunea, bugetele si organigramele Directiei Intretinere si Administrare Patrimoniu si 
S.C. Servicii Publice S.A. vor fi modificate corespunzator, in sensul diminuarii, respectiv majorarii, 
dupa caz, cu sumele alocate activitatilor ce vor fi preluate. 

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernicesc Directia Economica, S.C. 
Servicii Publice S.A. si Directia Intretinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art. 6. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
     Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
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