
ROMANIA
JUDETUL GALATI

CONSILruL LOCAL AL COilTUNEI
TULUCESTI

HOTIRARE nr. 36
din 28.07.2010

privind. aprobarea pretului de furnizare a apei de chtre compartimentul de
alimentare cu apd al comunei Tulucegti, judelul Galali;

iniliator : Bratu Petrici, primar ala comunei Tulucegti, judelul Galali
Nr. de inregistrare * 5339
Data depunerii proiectului de hotdrdre . 13.07.2010
Consiliul Local al comunei Tuluceqti, judepl Galali, intrunit in qedin!6 ordinard in

data de 28.A7.2010 conform dispoziliei de convocare nr. 350/19.07.201A;
Avind in vedere Expunerea de motive prezentatb de primarul comunei Tuluceqti

qi inregistratd sub nr. fi40ln.07.2010,
Avind in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul

aparatului de specialitate al primarului inregistrat sub nr. 5627127.A7.2010;
Avind in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al

comunei Tuluceqti, jude{ul Gala{i inregistrat sub nr. 5682128.47.2010,
Avind ?n vedere prevederile art. 8 al. 1 gi al. 2 lit i din Legea serviciilor

comunitare de utilitili publice nr.5l12A06 cu modificdrile gi completirile ulterioare;
Avind in vedere prevederile arl. 34 al. 5 qi 35 al I din Legea nr. 241/20A6 privind

Legea serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare;
Avind in vedere prevederile art.9 din Ordinul nr.6512007 privind aprobarea

Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prelurilor/tarifelor pentru serviciile
publice de alimentare cu api qi de canalizare;

Avdnd in vedere avizul nr. 341 8827127 .A7.2010 emis de ANRSC Bucureqti;
Avind in vedere prevederile art. 36 al. I qi al. 6 lit. a pct. 14 din Legea nr.

21512001privind administralia public[ local6, republicatd, cu modificarile qi completbrile
ulterioare

inbaza prevederilor art.45 al. I din Legea nr.21512001 privind administrajia
publicl local6, republicatl, cu modificarile qi completlrile ulterioare

HOTARASTE

Art. 1 Se aprobi prelul la ap[ potabil[ livrat[ in comuna Tuluceqti dupd cum
urmeazd.

- pret pentru popula{ie - 2,20leiimc;
- pret pentru rest de utilizatori - 2,20leilmc;
Art.2 Se abrogl prevederile art. 7 din Hot[rirea Consiliului Local Tuluceqti nr.

15 din 10.06.2005 privind aprobarea Regulamentului de arganizare qi funclionare a
serviciului public de alimentare cu ap[ al comunei Tuluceqti" judelul Galali;

Art. 3 Primarul comunei Tuluceqti va duce la indeplinire prezenta hotirdre ;



kt. 4 Secretarul comunei va comunica qi transmite prevederile prezentei hotdriri
factorilor qi instituliilor interesate, precum qi domnului Prefect in vederea efectuirii

controlului de legalitate.

Contrasemneaza
Secretar Sandu Dan
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