
 
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE 

ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 31 MARTIE 2011 
 

HOTĂRÂREA NR.62 
Privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

S.C. AQUASERV  S.A Tulcea, pe anul 2011 
 
          Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
31.03.2011 ;       

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al 
SC AQUASERV SA, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul întocmit de S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, cu nr. 1489 din 26.01.2011 şi 
expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 5314/23.02.2011; 
            Reţinând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Având în vedere prevederile: 
-  Ordinului nr. 616/2000 referitor la aprobarea Normelor metodologice privind  întocmirea bugetului de 
venituri şi cheltuieli de către agenţii economici; 
-  Ordinului nr. 2121/5521 din 2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 
2002 la regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale, la care statul este acţionar 
majoritar; 
-  Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011; 
- Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor 
publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar Internaţional; 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. c) şi alin.(6) lit. a) pct. 14 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) si (6) şi art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. AQUASERV  S.A. Tulcea pe anul 2011, 

conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Modificările şi completările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi Programului de dezvoltare 

ale S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2011 vor fi aprobate prin hotărâre a Adunării Generale a 

Acţionarilor, respectându-se actele normative în vigoare şi tarifele aprobate pentru fiecare punct de lucru din 

Strategia de tarifare la Contractul de Delegare şi Contractul de Finanţare nr. 91028/09.10.2008 încheiat cu 

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. 

ART. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte S.C. Aquaserv S.A. Tulcea. 

ART. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
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