
HOTĂRÂREA NR._214 
PRIVIND  ACORDAREA S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA A CALITĂŢII DE AGENT CONSTATATOR 

PENTRU UNELE CONTRAVENŢII PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 51/2006 PRIVIND SERVICIILE 
COMUNITARE DE UTILITAŢII PUBLICE ŞI LEGEA NR. 325/2006 PRIVIND SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de 29 
septembrie 2011; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea a 
calităţii de agent constatator pentru unele contravenţii prevăzute de Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilitaţii publice şi Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare 
cu energie termică, proiect din iniţiativa primarului; 
        Luând în discuţie Raportul S.C.Energoterm S.A. Tulcea, înregistrat sub nr.2051/08.06.2011; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile:     
- Legii nr. 51/2006 privind privind serviciile comunitare de utilitaţii publice;  
- Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică; 
- O.G. nr.2/2001 republicată privind regimul juridic al contravenţiilor;  
- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1 şi 6 şi art. 49 alin. 1 şi 2 din Legea 

nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se desemnează S.C.ENERGOTERM S.A. Tulcea, în calitate de agent constatator al 
contravenţiilor prevăzute de art.47 alin.1 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice şi art.45 alin.1 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu 
energie termică. 

Art.2 S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea este împuternicită în temeiul art.48 alin.1 din Legea 
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi art.46 alin.1 din Legea nr. 325/2006 
privind serviciul public de alimentare cu energie termică, raportat la art.15 alin.2 din O.G. nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, să constate şi să sancţioneze contravenţiile 
prevăzute de art.47 alin.1 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi 
art.45 alin.1 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, sens 
în care va procura, deţine şi utiliza, în condiţiile legii, carnete de procese verbale de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor cu regim special şi chitanţiere pentru încasarea directă a amenzilor 
contravenţionale. 

Art.3 Se desemnează domnul director general al S.C.ENERGOTERM S.A. Tulcea, ing. 
BÎSCĂ NICUŞOR LIVIU, să împuternicească persoanele din cadrul societaţii care să constate 
contravenţiile şi să aplice sancţiunile contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale 
mentionate în dispoziţiile art.1 şi 2. 

Art.4 Regulamentul privind Metodologia de control, constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor la care facem referire în prezenta Hotărâre, se va aproba în termen de 30 de zile de 
la data adoptării acesteia de către Consiliul de Administraţie  al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea. 

Art.5 Sumele reprezentând valoarea amenzilor stinse prin încasare sau compensare se fac 
venit la bugetul local, din care se constituie lunar fonduri pentru acordarea de stimulente agentului 
constatator prin reţinerea unei cote de 15% din acestea. 



Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte S.C.ENERGOTERM 
S.A. Tulcea.  
         Art.7 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri autorităţilor 
şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
       

 
         Hotărârea a fost adoptată cu 21  voturi ale consilierilor. 
 
 
 
               CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
                 Jr.BRUDIU Maria                                                         GHERASIM Maria 
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