
HOTĂRÂREA NR.88 
PRIVIND APROBAREA TRECERII LA SISTEMUL INDIVIDUAL DE FACTURARE/ÎNCASARE A 

CONTRAVALORII ENERGIEI TERMICE FURNIZATE POPULAŢIEI ÎN MUNICIPIUL TULCEA, A 
CONVENŢIEI-CADRU DE FACTURARE INDIVIDUALĂ A CONSUMURILOR DE ENERGIE TERMICĂ ŞI 

ACORDAREA UNOR AMÂNĂRI LA PLATĂ A MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE ASOCIAŢIILOR DE 
PROPRIETARI 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 29 aprilie 2010; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii la sistemul individual de 
facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizate populaţiei în municipiul Tulcea, a 
convenţiei-cadru de facturare individuală a consumurilor de energie termică şi acordarea unor 
amânări la plată a majorărilor de întârziere asociaţiilor de proprietari; 

Luând în discuţie raportul S.C. ENERGOTERM S.A., înregistrat sub numărul 1110 din 
01.04.2010; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având in vedere : 

- dispoziţiile art.8 alin 2 lit h din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006; 
- Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006; 
- Ordinul nr.483/2008 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei 
termice. 
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit. c si d, art. 45 alin.(1) şi (6) şi art.49 alin.(1) şi (2) 
din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă trecerea la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii 
energiei termice furnizate populaţiei în municipiul Tulcea. 

Art.2 Se aprobă convenţia-cadru de facturare individuală a consumurilor de energie 
termică, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă acordarea amânarea la plată a majorărilor de întârziere asociaţiilor de 
proprietari, pe o perioadă de 12 luni, în condiţiile recunoaşterii datoriilor înregistrate în 
evidenţele furnizorului şi a angajamentului de plată, în mod eşalonat, a acestora.  

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

         Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
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