
HOTĂRÂREA NR. 120 
Privind necesitatea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit de 2.450.000 lei 

contractată de la BRD sucursala Tulcea de către S.C. ENERGOTERM S.A. 
 

 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în  şedintă ordinară în data 
de 31.05.2007; 
        Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 12 luni a liniei de 
credit de 2.450.000 lei contractată de la BRD sucursala Tulcea de către S.C. ENERGOTERM 
S.A., proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul S.C.ENERGOTERM S.A., înregistrat sub nr. 1365 din 
15.05.2007 privind prelungirea liniei de credit de 2.450.000 lei; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 325/2006 legea serviciului public de alimentare cu 

energie termică; 
        În baza dispoziţiilor art. 36, al. 2, lit. “d” şi art.45 pct. (1), (3) şi (6) şi art. 49 pct. (1) şi (2) 
din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, republicată. 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

    ART.1 - Se aprobă prelungirea liniei de credit de 2.450.000 lei de către SC 
ENERGOTERM SA Tulcea de la BRD Tulcea, în vederea asigurării necesarului de fonduri 
pentru plata furnizorilor de combustibil, energie electrică.   

ART. 2 – Se aprobă garantarea creditului cu garanţie reală mobiliară fără deposedare asupra 
veniturilor proprii realizate de Consiliul Local Tulcea pe perioada creditării, prevăzute în bugetul 
local. 

ART. 3 – Contractul de credit se va încheia pe o pereioadă de 12 luni, cu posibilitatea 
prelungirii pe noi perioade de creditare. 

ART. 4 – Sunt împuterniciţi pentru semnarea contractului conducerea SC ENERGOTERM 
SA, reprezentată pin director general BÎscă Liviu Nicuşor şi director economic Pancencu Traian. 

ART. 5 – Pentru semnarea contractului, în calitate de girant a Consiliului Local Tulcea prin 
Primarul Municipiului Tulcea, precum şi pentru semnarea Acordului de Garantare a liniei de 
credit, persoane împuternicite sunt: Primarul Municipiului Tulcea – Dr. Ing. Hogea Constantin şi 
director economic Ec. Grigore Elena.   

ART. 6 Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împutenicesc SC ENERGOTERM 
SA şi Direcţia Economică.  
       ART.7 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarâri, 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
                   Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
 
                                                                                                   
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 Jr.BRUDIU Maria                                                           ŞACU STERE 

 


