
 
 

HOTARAREA NR.122 

 

privind modificarea si completarea articolului 43 din Regulamentul de Organizare si 
Functionare al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea aprobat 

prin H.C.L. nr. 111/2012 
 
   Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa 
extraordinara din data de 26 iulie 2013; 

Examinând proiectul de hotarare privind modificarea si completarea articolului 43 
din Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea aprobat prin H.C.L. nr. 111/2012, proiect din initiativa primarului; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu nr. 5573/23.07.2013; 

Având in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.111/2012 pentru 
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea; 

Tinand seama de prevederile  Ordonantei de Guvern nr.71 din 29 august 2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
şi privat de interes local; 

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) si art.49 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 articolul 43 din Regulamentul de Organizare 
si Functionare al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea aprobat prin 
H.C.L. nr. 111/2012, care va avea urmatorul continut: 

 

“ Art. 43 - Finantarea cheltuielilor curente  de functionare si exploatare, precum si cele 
de personal ale serviciului public de intretinere si administrare a domeniului public si 
privat se asigura din venituri proprii si din subventii de la bugetul local al Unitatii 
Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea. 
 Subventia de la bugetul local se acorda pentru acoperirea cheltuielilor curente si de 
personal aferente activitatilor prestate in numele Consiliului Local si a caror venituri se 
vireaza  la bugetul local al municipiului Tulcea. 

Celelalte cheltuieli curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciului 
public de intretinere si administrare a domeniului public si privat şi efectuării/prestării 
activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice acestuia, respectiv pentru întreţinerea şi 
exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente domeniului public şi privat al 
Municipiului Tulcea, se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, 
preţurilor sau taxelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea 
serviciilor furnizate/prestate, cu respectarea următoarelor condiţii: 

a) organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concurenţiale a 
activităţii prestate; 

b) protejarea autonomiei financiare a operatorului; 



c) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciului public de intretinere 
si administrare a domeniului public si privat în structura şi nivelul tarifelor, şi ale taxelor 
locale practicate; 

d) ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor şi taxelor; 
e) recuperarea integrala a cheltuielilor prin tarife sau prin taxe locale; 
f) calcularea, înregistrarea şi recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe 

specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin preţ, tarif sau taxă.” 
 

Art.2 – Celelelte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr.111/2012, raman 
neschimbate. 

Art.3 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
 

 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                               SILIVESTRU Ana Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


