
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 14 
privind avizul de principiu pentru preluarea în exploatare a unei centrale termice şi a două 

puncte termice de la S.C. CORAL S.R.L. de către S.C. Energoterm S.A. în vederea furnizării 
energiei termice pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră la ansamblul de locuinţe 
bloc str. Babadag nr. 140 şi bloc locuinţe „MALL PLAZA” str. Babadag nr. 159, localitatea 

Tulcea 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 3 
iulie 2008;  

Examinând proiectul de hotărâre privind avizul de principiu pentru preluarea în exploatare a 
unei centrale termice şi a două puncte termice de la S.C. CORAL S.R.L. de către S.C. Energoterm 
S.A. în vederea furnizării energiei termice pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră la 
ansamblul de locuinţe bloc str. Babadag nr. 140 şi bloc locuinţe „MALL PLAZA” str. Babadag nr. 
159, localitatea Tulcea; 

Luând în discuţie solicitarea S.C. CORAL S.R.L. nr. 67/11.01.2008 adresată către S.C. 
Energoterm S.A. şi nr. 1902/24.06.2008 adresată Consiliului Local Tulcea, precum şi raportul nr. 
2044/25.06.2008 al S.C. ENERGOTERM S.A; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile Legii  nr. 325/2006, Legea Serviciului Public de Alimentare cu 

Energie Termică; 
În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36, al. (2) lit. d, al. (6) lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 

republicată privind administraţia publică locală; 
În temeiul art. 45, al. (1) şi (6) şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată privind  

administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se aprobă avizul de principiu pentru preluarea în exploatare a unei centrale termice şi 
a două puncte termice de la S.C. CORAL S.R.L. de către S.C. Energoterm S.A. în vederea 
furnizării energiei termice pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră la ansamblul de locuinţe 
bloc str. Babadag nr. 140 şi bloc locuinţe „MALL PLAZA” str. Babadag nr. 159, localitatea 
Tulcea. 
 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte S.C. ENERGOTERM S.A. 



 Art.3 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii autorităţilor 
interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

       Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor.          
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