
 
HOTĂRÂREA NR.167 

 
privind aprobarea Listei de investitii prioritare i n sectorul de apa si apa uzata din judetul Tulcea, 

aferenta perioadei 2014-2020, finantata prin Programul Operational Sectorial Mediu 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.11.2014; 
Examinand proiectul de hotărâre privind, aprobarea Listei de investitii prioritare in sectorul de apa 

si apa uzata din judetul Tulcea, aferenta perioadei 2014-2020, finantata prin Programul Operational 
Sectorial Mediu; 

Având în vedere. 
- Adresa S.C. Aquaserv S.A. nr.12245/21.11.2014, inregistrata la Primaria Municipilui 

Tulcea cu nr.33620/24.11.2014.; 
- Expunere de motive a Primarului, inregistrata cu nr.33898/25.11.2014; 
- Coraportul, inregistrat cu nr.33897/25.11.2014; 
- Directiva Consiliului European 98/83/EEC, transpusa in legislatia nationala prin Legea 

nr. 331/2004, care modifica si completeaza Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei 
potabile;   

- Directiva Consiliului European 91/271/EEC, transpusa in legislatia nationala prin 
Hotararea Guvernului nr. 352/2005 privind modificarea si completarea Hotararii 
Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare 
in mediul acvatic a apelor uzate; 

- Prevederile art. 47 si 117 lit „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei   publice locale, 
republicata si actualizata; 

                            In baza dispozitiilor art. 36(2) lit. „b” si lit. „d” si art. 45(2) lit. „a” din Legea     
                           administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata si actualizata,  
                                                                    

HOTĂRÂŞTE 
 
             Art.1 –  Se aproba Lista de investitii prioritare in sectorul de apa si apa uzata din judetul Tulcea      
             pentru perioada 2014 – 2020, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.  
           Art.2 – Se mandateaza imputernicitul municipiului Tulcea dl. Hogea Constantin, de a vota in  
             sedinta AGA a Asociatiei  Intercomunitare Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si     
             Canalizare din judetul Tulcea  documentele prevazute la art. 1.  
           Art.3- Prezenta hotarare va fi comunicata  Asociatiei  Intercomunitare Dezvoltarea Durabila a  
             Serviciilor de Apa si  Canalizare din judetul Tulcea , Consiliului Judetean Tulcea, persoanei  
             nominalizate la art. 2 a prezentei  hotarari si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.  
    
            Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ale consilierilor locali. 
 
 
 
                CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
                Jr.BRUDIU Maria                                                           FRANDEŞ Claudia Alina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


