
HOTĂRÂREA NR.145 
 

privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea a trei mijloace fixe 
 si darea acestora in administrare catre S.C. AQUASERV S.A. 

 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
din data de  26 septembrie 2014; 

Examinand proiectul de hotarare privind inventarierea in domeniul privat al 
municipiului Tulcea a trei mijloace fixe si darea acestora in administrare catre  
S.C. AQUASERV S.A., proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie Procesul Verbal de inventariere nr.9196/16.04.2013, adresa nr. 
3132/2013 inaintata de UAT-municipiul Tulcea, Directia Economica si raportul Directiei 
de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. G.7286/16.09.2014; 
Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin. (2) lit. c), art. 121 si art.123, alin.(1) din 
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 - Se aproba inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea a trei 
mijloace fixe, conform anexei care este parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2- Se da in administrare catre S.C. AQUASERV S.A. mijloacele fixe, 
apartinand  domeniului privat al municipiului Tulcea, aferente Statiei de Pompare ape 
pluviale Garii, conform anexei, in vederea exploatarii lor. 

Art. 3 - Predarea efectiva, se va face in conditiile legii, pe baza de Proces Verbal 
încheiat între Consiliul Local Tulcea prin Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu si S.C. AQUASERV S.A. Tulcea. 

Art.4-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputernicesc Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea si S.C. AQUASERV S.A. Tulcea. 

Art.5-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. 

 
 
 

       CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                               MIHAIL Anatoli 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                       
                                                                                        Anexa 
                                                                                        la HCL nr. 145/26.09.2014 

 
 

LISTA  

cuprinzand mijloacele fixe aferente  
Statiei de Pompare ape pluviale Garii 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINTA 
CONSILIER, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 
Cr
t 

Denumirea 
mijlocului fix 

UM Cantitate Caracteristici Valoare actualizata  
an 2012 (lei) 

1. cladire buc 1 

Constructie existenta, 
executata in LTE Ansamblu 

de locuinte 722/1982, cu  
pereti din caramida si 

tamlparie metalica 

9742,75 

2. 
 

pompa vilo+tablou 
automatizare+ 
tablou general 

buc 1 
Debit – 400 mc 
Inaltime – 10 ml 
Putere – 500 kw 

12383,26 

3. pompa grundfos buc 1 
Debit – 110 mc 
Inaltime – 49 ml 
Putere – 500 kw 

12383,26 

 TOTAL  34509,27 


