
HOTĂRÂREA NR.239 
Privind  modificarea si completarea  Regulamentului Serviciilor de Alimentare cu Apa si de Canalizare 

din Judetul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 5/28.01.2010 
 
 

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

Examinând proiectul de hotărâre privind  modificarea si completarea  Regulamentului 
Serviciilor de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Judetul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 
5/28.01.2010, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului nr. 23652/22.09.2010 si  raportul 
Asociaţiei Intercomunitare „Dezvoltarea Durabilă A Serviciilor De Apă Şi Canalizare Din 
Judeţul Tulcea” înregistrat sub nr. 191/17.09.2010;  

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având in vedere: 

 - Regulamentul–cadru  al serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare „  aprobat prin 
Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C cu nr. 88/2007; 
         - prevederile  art. 10 alin. (1) lit. c 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;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

ART. 1.  Se modifica si se completeaza art. 210 alin 1 din Regulament, care va avea 
urmatorul continut : „ Stabilirea cantitatii de apa meteorica preluata in reteaua de canalizare se 
determina prin inmultirea cantitatii  specifice medie anuala de apa meteorica comunicata de 
A.N.M pentru anul anterior, respectiv defalcat lunar, cu suprafetele totale ale incntelor 
construite , declarate de fiecare utilizator si cu coeficientul de scurgere aprobat si anume: 1 – 
pentru invelitori de sticla , tigla si carton asfaltat, precum si terase asfaltate si pavaje din asfalt 
si din beton. 
 Relatia de calcul este : Qm = ( S x 1 x K ) / 12, unde: 
      S – este suprafata aferenta invelitorilor de sticla , tigla si carton asfaltat, precum si teraselor 
asfaltate si pavaje din asfalt si din beton. 
      K- cantitatea specifica medie anuala de apa meteorica comunicata de catre A.N.M pentru 
anul anterior. 
      Acolo unde, pe raza Autoritatii Publice Locale nu exista posibilitatea preluarii apelor uzate 
menajere cat si pluviale , nu se percepe tariful pentru apa meteorica. Cantitatile de apa 
meteorica vor fi facturate pe baza unor date preluate prin verificari in teren a suprafetelor 
construite, declaratii pe propria raspundere cat si functie de baza de calcul privind impozitul pe 
cladiri. Pentru suprafete de incinte , platforme, parcari , se va factura pe baza de proces verbal 
de constatare. 
Nedeclararea corecta pe proprie raspundere a suprafetelor detinute  de  fiecare utilizator va 
conduce la calcularea  si facturarea unui consum de apa meteorica retroactiv   36 luni. 
   Pentru apa meteorica se va aplica tariful de canalizare” 

 
 
ART. 2. Se modifica art. 136 din Regulament, prin introducerea alin. 17, care va avea 

urmatorul continut : „In cazul existentei sistemelor de masurare , care in mod accidental nu 



functioneaza sau sunt demontate pentru verificare metrologica, pentru perioada respectiva 
conumul se va determina conform unei perioade similare in care contorul a functionat normal”. 
 

ART. 3. Se modifica art. 136 din Regulament, prin introducerea art. 18, care va avea 
urmatorul continut : „In cazul depistarii unui utilizator fraudulos, stabilirea daunelor datorate 
operatorului se face dupa cum urmeaza : 
a) in cazul in care utilizatorul a fost contorizat , se considera media consumurilor pe ultimile 3 
luni , majorata de 10 ori; 
b) in cazul consumului necontorizat, se considera baremul in sistem pausal pentru o luna , 
majorat de 10 ori. 
La cantitatile stabilite mai sus se aplica preturile in vigoare  de la data stabilirii consumului 
fraudulos” 
 

ART.4. Se modifica si se completeaza Anexa nr. 1 la Regulament, astfel incat punctul 9 
devine punctul 10 , iar continutul punctului 9 va fi urmatorul : „Pentru construirea de imobile la 
abonatii necontorizati, consumul de apa este de 64 mc/luna”  
 

ART. 5. Regulamentul Serviciilor de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Judetul 
Tulcea, aprobat prin HCL nr. 5/28.01.2010, se modifica si se completeaza in mod 
corespunzator. 
 

ART. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceste Primarul 
municipiului Tulcea, Dr.Ing. Hogea Constantin. 
 

ART. 7. 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, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                            PAVEL Viorica 
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