
HOTĂRÂREA NR. 24 
PENTRU APROBAREA MAJORĂRII COTIZAȚIEI ANUALE LA BUGETUL ASOCIAȚIEI 

INTERCOMUNITARE “DEZVOLTAREA DURABILĂ A SERVICIULUI DE APĂ ȘI 
CANALIZARE DIN JUDEȚUL TULCEA”, DE LA SUMA DE 20.000 LEI/AN LA 30.000 

LEI/AN 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
27 februarie 2017, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale la bugetul 
Asociației Intercomunitare “Dezvoltarea Durabilă a Serviciului de Apă și Canalizare din județul 
Tulcea”, de la suma de 20.000lei/an la suma de 30.000 lei/an, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr.  
3972/13.02.2017 şi Raportul întocmit de Direcţia Economică, înregistrat sub nr. 3971/13.02.2017; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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”; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 189/18.12.2009 privind aprobarea 

majorării cotizaţiei anuale la bugetul Asociaţiei Intercomunitare “Dezvoltarea durabilă a serviciilor de 
apă şi canalizare din judeţul Tulcea”, de la suma de 500 lei/an la suma de 20.000 lei/an. 

- Hotărârii Adunării Generale a Asociației Intercomunitare “Dezvoltare Durabilă a Serviciilor de 
Apă și Canalizare din Județul Tulcea” nr.55/15.01.2016; 

În conformitate cu art. 10, art 36. alin. (2) lit. b) și e), alin.(4) lit.(a), art. 45 alin.(1), (2) și (6), art. 
49 alin. (1) şi (2) și art. 115 alin. (1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă majorarea cotizației anuale la bugetul Asociației Intercomunitare “Dezvoltare 

Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” de la suma de 20.000 lei/an, la suma de 
30.000 lei/an, începând cu anul 2017.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 189/18.12.2009 privind aprobarea 
majorării cotizaţiei anuale la bugetul Asociaţiei Intercomunitare “Dezvoltarea durabilă a serviciilor de 
apă şi canalizare din judeţul Tulcea”, de la suma de 500 lei/an la suma de 20.000 lei/an îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Economică. 
Art. 4. 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 locali din totalul de 20 consilieri locali 

prezenţi. 
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