
 
                   HOTĂRÂREA NR. 24 

 
PRIVIND APROBAREA TARIFULUI  ACTIVITĂȚII DE ÎNTREȚINERE FÂNTÂNI ARTEZIENE DE PE RAZA 

MUNICIPIULUI TULCEA  
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 28 
februarie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului activității de întreţinere fântâni arteziene 
de pe raza municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
4117/13.02.2019 şi coraportul S.C. Servicii Publice S.A. și Direcția Economică, înregistrat sub nr. 
4116/13.02.2019; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată; 
- Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. 

În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (1), (2) şi (6), art. 49 şi 
art. 115 alin. (1) lit. b) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă tariful pe oră manoperă pentru activitatea de întreținere fântâni arteziene de pe raza 
municipiului Tulcea, în cuantum de 35,34 lei / oră, conform fișei de fundamentare prezentată în Anexa nr. 
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Tariful nu conţine T.V.A. și se aplică începând cu data de 01 martie 2019. 
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția Economică, Serviciul 

Gospodărie Municipală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea și S.C. SERVICII PUBLICE S.A.. 
Art. 4 Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

09/26.01.2017 se revocă. 
Art. 5 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi. 
 

 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            LUCA Andaluzia 

 
 
 
 
 
 



 
 


