
HOTĂRÂREA NR.122 
pentru modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.173/31.10.2013 privind  
aprobarea tarifelor pentru serviciile de igienizare realizate de catre Directia de 

Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea,  la imobilele apartinand 
domeniului public al municipiului Tulcea 

 
   Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinara 
din data de 24 septembrie 2015; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr.1 la 
HCL nr.173/31.10.2013 privind  aprobarea tarifelor pentru serviciile de igienizare 
realizate de catre Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea,  la imobilele 
apartinand domeniului public al municipiului Tulcea, proiect din initiativa 
Viceprimarului; 
 Luand in discutie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 24996/17.09.2015  si raportul prezentat de Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu nr.12694/17.09.2015; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Având in vedere prevederile HCL nr.173/31.10.2013 privind  aprobarea tarifelor 
pentru serviciile de igienizare realizate de catre Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea,  la imobilele apartinand domeniului public al municipiului Tulcea; 
 In baza dispozitiilor art.9, art.10, art.36, alin.(1), alin.(2) lit.c) din Legea 
nr.215/2001 republicata privind administraţia publica locala, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6), art.49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 Se modifica si se completeaza anexa nr.1 la HCL nr.173/31.10.2013 privind  
aprobarea tarifelor pentru serviciile de igienizare realizate de catre Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, la imobilele apartinand domeniului public 
al municipiului Tulcea, conform anexei, parte integranta din hotarare. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.  
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.  
Art.4 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri 

locali prezenţi. 
 
 

          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                     CHISTRUGĂ Corneliu Petre 
 



Anexa nr.1 la HCL nr. 122/24.09.2015 
Calculul tarifului de igienizare 

la Bazinul de inot didactic 
 
 
Cheltuieli materiale : 

- Materiale igienizare (clor, PH, botosei etc) =   9.100 lei/luna 

- Analize laborator                                               =        600 lei /luna 

- Cheltuieli de aprovizionare 3%                          =        290 lei/luna 

 
Cheltuieli de personal : 

- Salarii brute                                                  =     3.200 lei/luna 

- Contributiile angajatorului                           =        720 lei/luna 

TOTAL                                                                    =     13.910 lei/luna 
Cheltuieli indirecte 17%                                          =      2.400lei/luna 
TOTAL CHELTUIELI                                =  16.310 LEI/LUNA 
 
TOTAL suprafata  bazin inot didactic        =   536 mp 
 
TOTAL GENERAL      =  16.310 LEI/LUNA 
TARIF/MP   =  16.310 LEI/LUNA  :  536 mp   =  30.43 LEI/LUNA/MP 
 
 
      DIRECTOR GENERAL,                                                              CONTABIL SEF, 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


