
H O T Ă R Â R E A  Nr.40 
PENTRU APROBAREA PRETURILOR LA ENERGIA TERMICĂ, 

PERCEPUTE DE S.C. DALKIA ROMANIA S.R.L. SUCURSALA TULCEA  
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în  
şedinţa ordinară la data de 28.02.2008; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preturilor la 
energia termică, percepute de S.C. ,,DALKIA’’ ROMANIA S.R.L. Tulcea, 
proiect din iniţiativa primarului; 
 Luând în discuţie referatul compartimentului Audit Public Intern, 
înregistrat sub nr.1PA 6470/20.02.2008;  

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea;  
 În conformitate cu art 36, alin.2, lit. ,,d’’ si alin.6, art. 45, pct. 1 şi 6 si 
art. 49 pct. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, Legea  administraţia publice 
locale, republicata; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Se aprobă preturile pentru producerea, transportul si distributia de 
energie termica, produsa pe baza de gaze naturale si combustibil calor 
economic 3, percepute de S.C. DALKIA ROMANIA S.R.L. SUCURSALA 
TULCEA, dupa cum urmeaza: 
Energie termica produsa pe baza de gaze naturale: 
               - 223,45 lei/Gcal, exclusiv TVA, cu acciza, pentru agenti economici; 
              - 220,94 lei/Gcal, exclusiv TVA, fara acciza, pentru incalzirea 
spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de batrani, orfelinatelor si altor institutii de 
asistenta sociala, institutiilor de invatamant si lacaselor de cult; 

          - 265,90 lei/Gcal inclusiv TVA, cu acciza, pentru populatie. 
Energie termica produsa pe baza de combustibil calor economic 3: 

       - 291,18 lei/Gcal, exclusiv TVA, cu acciza, pentru agenti 
economici; 
              - 285,17 lei/Gcal, exclusiv TVA, fara acciza, pentru incalzirea 
spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de batrani, orfelinatelor si altor institutii de 
asistenta sociala, institutiilor de invatamant si lacaselor de cult; 

           - 346,50 lei/Gcal inclusiv TVA, cu acciza, pentru populatie. 



Noile preturi vor fi aplicate  conform preverderilor art.40(10) din Legea 
nr.325/2006, Legea seviciilor publice de alimentare cu energie termica. 
Art.2. Orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri  isi încetează aplicabilitatea. 
Art.3. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotărâri autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost aprobată cu 20 voturi ale consilierilor. 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          SECRETAR,                           CONSILIER, 

                  Jr. Brudiu Maria                                                Mitrea Marius 
 


