
HOTĂRÂREA NR.27 
PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GEST IUNII SERVICIILOR 

PUBLICE DE ALIMENTARE CU AP Ă ŞI CANALIZARE DIN JUDE ŢUL TULCEA C ĂTRE S.C. 
AQUASERV S.A. TULCEA, APROBAT PRIN H.C.L. 

NR. 263/27.09.2007 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
29.02.2012, 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare din judeţul Tulcea către S.C. Aquaserv S.A. 
Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 263/27.09.2007, proiect din iniţiativa primarului,  

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
4125/17.02.2012 şi raportul prezentat de S.C. Aquaserv S.A. Tulcea înregistrat sub nr. 
4126/17.02.2012; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.241/2006, Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificarile şi 
completarile ulterioare;  
- Legii nr.51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilitaţi publice, cu modificarile şi completările 
ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru 
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 348/08.12.2006 privind înfiinţarea Asociaţiei 
Intercomunitare „Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă şi Canalizare din Judeţul Tulcea”, 
modificată şi completată prin H.C.L. nr. 84/29.03.2007 şi H.C.L. nr. 260/27.09.2007;  
- Hotărârii nr.28/21.07.2011 a Adunării Generale a Asociaţiei Intercomunitare „Dezvoltarea 
Durabilă a Serviciilor de Apă şi Canalizare din Judeţul Tulcea”, privind aprobarea modificărilor la 
Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei ca urmare a primirii unor noi membri asociaţi; 

În temeiul art. 11, art. 36 alin. (2), lit. d şi e, alin. (6) lit. a, pct. 14 şi alin. (7), lit. c, art.45 
alin.(1) şi (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 modificarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă şi Canalizare din judeţul Tulcea către S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, aprobat prin 
H.C.L. nr. 263/27.09.2007, ca urmare a acceptării ca membri asociaţi a unitaţilor administrativ-
teritoriale, Oraşul Babadag şi Comuna Somova (partea N-E din sat Mineri aferentă sistemului de 
furnizare apă din municipiul Tulcea şi suburbia Câşli ţa), în forma prevăzută în anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 la 
prezenta hotărâre, ce se va încheia între Municipiul Tulcea, Judeţul Tulcea, Oraşul Isaccea, Oraşul 
Sulina, Oraşul Măcin, Oraşul Babadag şi Comuna Somova pe de o parte şi S.C. Aquaserv S.A. Tulcea 
pe de altă parte. 

Art.2 Se aprobă Regulamentul Serviciilor de Alimentare cu Apă şi de Canalizare prestate de 
S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre şi se va anexa la Contractul de 
delegare, făcând parte integrantă din acesta. 

Art.3 Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.4  Se acordă mandat Asocaţiei Intercomunitare „Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă şi 
Canalizare din Judeţul Tulcea”, cu sediul în Tulcea, str. Rezervorului nr. 2, înscrisă la registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Tulcea cu nr. 2274/327/2007, să semneze Contractul 
de delegare în forma modificată, prin reprezentantul său legal, Primarul Municipiului Tulcea, Dr. Ing. 
Hogea Constantin, în numele şi pe seama Municipiului Tulcea. 

Art.5 Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare 
din judeţul Tulcea către S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, aprobat prin H.C.L.  nr. 263/27.09.2007, se 
modifică şi se completează în mod corespunzător. 

Art.6  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor. 

 
 
       CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
              Jr.BRUDIU Maria                                                              MIHAI Nicolae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


