
 

HOTĂRÂREA NR.260 
privind scoaterea din inventarul bunurilor date in concesiune prin Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat nr. 20097/30.06.2005, S.C.Energoterm SA Tulcea a imobilelor PT23, 

PT26, PT31i, PT7 
 

 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la 
data de 21 decembrie 2011; 

Examinând proiectul de hotărâre privind scoaterea din inventarul bunurilor date in 
concesiune prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 
energie termică în sistem centralizat nr. 20097/30.06.2005, S.C.Energoterm SA Tulcea a 
imobilelor PT23, PT26, PT31i, PT7, proiect din iniţiativa primarului; 
      Luând în discuţie Coraportul intocmit de către Direcţia de Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu, Direcţia Economică şi S.C.Energoterm SA Tulcea înregistrat sub nr. 
34588/12.12.2011; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;   
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 şi 2 lit. c, art. 45 alin. 1, 3 şi 6, 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 aprobă scoaterea din inventarul bunurilor date în concesiune prin Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat nr. 20097/30.06.2005, S.C.Energoterm SA Tulcea a următoarelor imobile: 

- Punct termic nr.7 (PT7)- str.1848- nr.inventar 1000940; 
- Punct termic nr.23(PT23)- str.Eternităţii – nr.inventar 1000838; 
- Punct termic nr.26 (PT26)- str.Rozmarin – nr.inventar 1000840; 
- Punct termic nr.31i(PT31i)- str.Isaccei- nr.inventar 1001255. 

Art.2 Delegatul va restitui delegatarului bunurile imobile care aparţin domeniului 
public al municipiului Tulcea, menţionate la art. 1, pe bază de proces - verbal de  predare-
primire încheiat între S.C.Energoterm S.A. Tulcea şi Direcţia de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu. 

Art.3 Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie 
termică în sistem centralizat nr. 20097/30.06.2005, se va modifica în mod corespunzător 
prin act adiţional. 

Art.4   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, Direcţia Economică şi S.C.Energoterm S.A. 
Tulcea. 

Art.5 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

               Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
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