
 
HOTĂRÂREA NR.60 

privind stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Tulcea 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data 
de 09 martie 2011; 

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul 
Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Nota de fundamentare întocmită de S.C.Energoterm S.A., înregistrată sub 
nr.860/07.03.2011 şi Expunerea de motive, înregistrată sub nr.6218/07.03.2011;  

Având în vedere: 
- prevederile art.8, alin.(2), lit.j şi ale art. (3), lit.g din Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului 
public de alimentare cu energie termică; 
- Ordinul nr.91 din 20.02.2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului – 
cadru al Serviciului de alimentare cu energie termică; 
- Prevederile art.8, alin.(2), lit.H din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, modificată şi completată; 

În baza dispoziţiilor art.36, alin.2, lit.b şi d, alin.(4) lit.f, alin.(6) lit.a, pct.9 şi 14, art.45, alin.(1) 
şi (6) şi art. 49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi 
completată 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 Se stabileşte zona unitară de încălzire, arealul geografic al municipiului Tulcea în care 
imobilele, indiferent de tipul şi destinaţia lor, sunt branşate la Sistemul de Alimentare Centralizată cu 
Energie Termică al Municipiului Tulcea exploatat de S.C. Energoterm S.A. şi S.C. Dalkia Tulcea, 
conform Anexei  nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Până pe data de 15.04.2011 S.C Energoterm S.A. Tulcea va elabora şi va supune spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Tulcea Regulamentul privind deconectările individuale a 
instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă de consum din apartamentele situate în 
imobile tip condominiu cu destinaţie de locuinţă sau cu destinaţie mixtă, precum şi Regulamentul 
privind debranşarea utilizatorilor de energie termică alţii decât cei din apartamentele situate în 
imobilele de tip condominiu. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte S.C. Energoterm S.A. 
Tulcea. 

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 18 voturi ale consilierilor. 
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