
    HOTĂRÂREA NR. 179 
privind aprobarea preţurilor locale pentru energia termică produsă, pe bază de gaze naturale,  

şi distribuită de S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea 
 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data 
de 05.08.2010; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor locale pentru energia termică 
produsă, pe bază de gaze naturale, şi distribuită de S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea, proiect 
din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie coraportul întocmit de Primăria Municipiului Tulcea şi S.C. Energoterm 
S.A. înregistrat sub nr. 2432 din 21.07.2010; 

Reţinând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) art.45, pct.1 şi 6 şi art.49, 

pct.1 şi 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 Se aprobă preţurile locale la serviciul public de alimentare cu energie termică, 
practicate de S.C. Energoterm S.A., după cum urmează: 

           - preţul local de 245,78 lei / Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termică produsă pe 
bază de gaze naturale cu acciză, inclusiv distribuţia, destinată agenţilor economici. 
                 - preţul local de 304,77 lei / Gcal, inclusiv TVA, pentru energia termică produsă pe 
bază de gaze naturale cu acciză, inclusiv distribuţia, destinată populaţiei. 

Art.2 Menţinerea preţului local al energiei termice facturată populaţiei în sumă de 150 lei, 
inclusiv TVA, aprobat prin H.C.L: nr. 85 / 25.09.2008 în condiţiile în care Preţul Local de 
Referinţă, stabilit prin Decizia nr. 200 / 04.12.2009 de către A.N.R.S.C. este de 150 lei / Gcal, 
inclusiv TVA. 

Art.3 Noile preţuri vor fi aplicate începând cu data comunicării, în condiţiile prevăzute de 
lege. 

Art.4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu  20 voturi ale consilierilor. 
 
 
 
    CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                            PAVEL Viorica 

 
 
 
 
 


