
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
ADOPTATĂ ÎN ŞEDINŢA EXTRAORDINAR Ă DIN DATA DE  

29 DECEMBRIE 2014 
 

 
 

HOTARAREA NR.192 
PRIVIND  MODIFICAREA PRETURILOR SI TARIFELOR LA SER VICIILE PUBLICE DE 
ALIMENTARE CU APA  SI DE CANALIZARE-EPURARE PENTRU INTREAGA ARIE DE 

OPERARE PENTRU S.C. AQUASERV S.A. TULCEA 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta 

extraordinara la data de 29.12.2014 ;                   
Examinand proiectul de hotărâre privind modificarea preţurilor şi tarifelor la 

serviciile publice de alimentare cu apa  si de canalizare-epurare pentru intreaga arie de 
operare pentru S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, proiect din initiativa primarului;       

Luand in discutie raportul intocmit de S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, inregistrat sub 
nr. 13190 din 22.12.2014; 

Retinand Avizul A.N.R.S.C  nr. 228120/19.12.2014; 
Avand in vedere prevederile art. 8 alin.(3), lit. i) şi ale art.9 alin. (2), lit. d, din Legea 

serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicată, precum si ale art. 13 
alin. (1) şi art. 35 alin. (2) şi (5) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 
nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. d) si alin. (6) lit. a), pct.14 din Legea   
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45, alin. (1) si 6, art. 49, alin. (1) si (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
                                                      HOTARASTE: 

Art. 1.   Se aproba modificarea preţurilor la apă potabilă  si a tarifelor la  
canalizare –epurare pentru intreaga arie de operare pentru S.C. Aquaserv S.A. Tulcea dupa 
cum urmeaza: 

 
Specificatie                                                                                              Pret /tarif 
                                                                                                               pentru 
populatie  
                                                                                                                     lei/mc. 

Pret /tarif 
Pentru rest 
utilizatori 
Lei/mc. 

Apa potabila pentru intreaga arie a delegarii                                                 4,69 3,78 
Canalizare pentru intreaga arie a delegarii                                                    3,03 2,44 

 
Art. 2. Pretul la apa potabila si tariful la canalizare pentru populatie contin  T.V.A. in 

cota de 24 %, iar pentru rest utilizatori nu contin T.V.A.  
 
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste  

S.C. AQUASERV S.A. Tulcea. 
Art. 4 Noile preturi vor fi aplicate incepand cu 01.01.2015. 



Art. 5 Orice dispozitie contrara prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea. 
Art.6 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari 

autoritatilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
         
      Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi ale consilierilor. 
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