
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA TULUCEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  21 

Din  20.04.2015 

 

 

privind: stabilirea preţului la canalizare-epurare în Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare 

al comunei Tulucesti din judeţul Galati aflat sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din 

judeţul Galati 

 

Iniţiator : Bratu Petrică 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 3938/09.04.2015 

 

Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 

20.04.2015 conform dispoziţiei de convocare nr. 141/17.04.2015;  

 Având in vedere Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti şi înregistrată 

sub nr. 3939/09.04.2015; 

 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului înregistrat sub nr. 3944/09.04.2015; 

Având in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Tuluceşti 

înregistrat sub nr. 4096/20.04.2015; 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 18/27.02.2014 privind: modificarea si completarea HCL 

nr.  83/26.11.2009 privind înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi, sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi si reorganizarea 

Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati sub 

autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati; 

Având în vedere prevederile prevederile art. 8 alin. 3 lit k. din Legea nr. 51/2006, privind 

serviciile comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1), lit. i), art. 35 al. 5,  din Legea serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice nr. 308824/08.04.2015; 

În baza prevederilor art. 36, alin  (2), lit.d), şi al. 6 lit. a pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art. 45 al. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă preţul la canalizare-epurare în Compartimentul de Alimentare cu Apa si 

Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati aflat sub autoritatea Consiliului Local al comunei 

Tulucesti din judeţul Galati, după cum urmează: 

Persoane fizice  – 1,15 lei/mc 

Persoane juridice  – 1,15 lei/mc 

Art. 2 Instituţiile publice de pe raza comunei Tuluceşti sunt scutite de la plata acestui preţ; 

 

 



Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija primarului comunei 

Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

Art.4 Secretarul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

tuturor părţilor interesate. 

 

Preşedinte şedinţă,                Contrasemnează, 

          Munteanu Alexandrina                 Secretar comună 

              Sandu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR. 3939/09.04.2015 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

privind : stabilirea preţului la canalizare-epurare în Compartimentul de Alimentare cu Apa si 

Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati aflat sub autoritatea Consiliului Local al comunei 

Tulucesti din judeţul Galati 

 

 

 
Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local Tuluceşti spre 

analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

După cum ştiţi, prin H.C.L nr.18/27.02.2014 privind: modificarea si completarea HCL nr.  

83/26.11.2009 privind înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi, sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi s-a reorganizat 

Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati sub 

autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati; 

Pentru funcţionarea componentei de canalizare este necesară aprobarea unui tarif în baza căruia 

Primăria Tuluceşti să presteze serviciul de colectare a apei menajere. 

Astfel, având în vedere avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice nr. 308824/08.04.2015, propun aprobarea hotărârii privind stabilirea 

preţului la canalizare-epurare în Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei 

Tulucesti din judeţul Galati aflat sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul 

Galati 

 

 

PRIMAR, 
Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR   

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL 

Nr. 3944/09.04.2015 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
stabilirea preţului la canalizare-epurare în Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare al 

comunei Tulucesti din judeţul Galati aflat sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din 

judeţul Galati 

 

  
Proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului la canalizare-epurare în Compartimentul de 

Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati, este legal şi temeinic. 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 18/27.02.2014 privind: modificarea si completarea HCL 

nr.  83/26.11.2009 privind înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi, sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tuluceşti din judeţul Galaţi si reorganizarea 

Compartimentului de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati sub 

autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati; 

Având în vedere prevederile prevederile art. 8 alin. 3 lit k. din Legea nr. 51/2006, privind 

serviciile comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 

stipulează “Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot 

ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, 

precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor 

proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilităţi 

publice. 

    Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe partajate cu autorităţile administraţiei 

publice centrale şi cu autorităţile de reglementare competente în ceea ce priveşte reglementarea, 

monitorizarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

     În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, 

autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: aprobarea stabilirii, ajustării sau 

modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice, după caz, pe baza avizului de 

specialitate emis de autorităţile de reglementare competente” 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1), lit. i), art. 35 al. 5,  din Legea serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 

stipulează: “ În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă 

hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la:  aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale 

pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare”, 

precum şi “Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se aprobă prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului 

încredinţat, prin hotărâri ale adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 

de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza avizului de specialitate eliberat de 

A.N.R.S.C. şi cu condiţia respectării următoarelor cerinţe: 

    a) asigurarea furnizării/prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi de 

autorităţile administraţiei publice locale şi precizaţi în hotărârea de dare în administrare ori în 

contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz; 

    b) realizarea, pe perioada angajată, a unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul 

furnizat/prestat şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante; 



    c) asigurarea exploatării, întreţinerii şi administrării eficiente a infrastructurii aferente serviciului şi a 

bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale” 

Având în vedere avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice nr. 308824/08.04.2015; 

Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. d şi al. 6 lit. a pct. 14 Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede printre 

atribuţiile unui consiliu local “atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni”, precum 

şi “asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes local privind: serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz 

natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz” 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport de specialitate. 

 

 
CONSILIER, 

Caşu Virginica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

AVIZ 
 

 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului la canalizare-epurare în Compartimentul de 

Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi avizarea unui 

proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea preţului la canalizare-

epurare în Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati, corespunde din punct de 

vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind stabilirea preţului la canalizare-epurare în Compartimentul de 

Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca membri pe domnii 

consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Mitrofan Nicolae Marius, Peiu Lică şi Marin Neculai, 

avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu            voturi pentru aprobarea acestui 

proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

AVIZ 
 

 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului la canalizare-epurare în Compartimentul de 

Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi avizarea unui 

proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea preţului la canalizare-

epurare în Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati, corespunde din punct de 

vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind stabilirea preţului la canalizare-epurare în Compartimentul de 

Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca membri pe domnii 

consilieri : Răuţă Viorica, Munteanu Alexandrina, Soimu Gabriel Claudiu, Neghină Constantin, Bernea 

Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu             voturi pentru aprobarea 

acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

MUNTEANU ALEXANDRINA 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.   

AVIZ 
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului la canalizare-epurare în Compartimentul de 

Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi avizarea unui 

proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea preţului la canalizare-

epurare în Compartimentul de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati, corespunde din punct de 

vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind stabilirea preţului la canalizare-epurare în Compartimentul de 

Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Tulucesti din judeţul Galati aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al comunei Tulucesti din judeţul Galati 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca membri pe domnii 

consilieri : Bogatu Florică, Popa Costică, Mîrza Marius, Mocanu Victor, Enache Daniel, avizează 

favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     voturi pentru aprobarea acestui proiect de 

hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 

 

 

 

 


