
HOTĂRÂREA NR.164 
privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune 

nr.20097/30.06.2005, prevăzut in anexa nr.2 la Hotarârea Consiliului Local nr.144/26.05.2005, prin 

act adiţional 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de 27 

noiembrie 2014; 
Examinând proiectul de hotărâre privind privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea 
prin concesiune nr.20097/30.06.2005, prevăzut in anexa nr.2 la Hotarârea Consiliului Local 
nr.144/26.05.2005, prin act adiţional, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Coraportul întocmit de Direcția Economică și S.C. Energoterm S.A. Tulcea, 
înregistrat sub nr.33186/19.11.2014 si nr.6145/19.11.2014 

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

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitaţii publice, republicată;  
- Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică; 
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune nr.20097/30.06.2005, prevăzut in anexa nr.2 la Hotarârea 
Consiliului Local nr.144/26.05.2005; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) pct. 14, art. 45 alin. (1), (3) 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 aprobă modificarea  Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare 

cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune nr.20097/30.06.2005, prin 

Act Adiţional. 

Art. 2  Se aprobă Actul Adiţional pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea 

prin concesiune nr.20097/30.06.2005, conform anexei nr.1, care face parte integrante din prezenta 

hotarâre. 

Art. 3  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea și Direcția Economică să semneze în numele 

Consiliului Local Tulcea Actul Adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 

alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune 

nr.20097/30.06.2005, prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 4  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.   

     

        Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ale consilierilor.    

 
              CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                           FRANDEŞ Claudia Alina 



ANEXA 1 

         La HCL nr. 164/27.11.2014 

 

ACT ADI ŢIONAL nr.3 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune nr.20097/30.06.2005 

 
Păr ţile contractante: 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea , instituţie publică de interes local, cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 
20, telefon 0240.511440, fax 0240.517736, cod poştal 820033, cod de înregistare fiscală 4321429, cont 
RO66TREZ6424460022XXXXX  deschis la la Trezoreria Tulcea, reprezentat legal prin Dr.ing.Hogea Constantin, 
având funcţia de Primar şi ec. Muhuleţ Alina, având funcţia de Director Economic, în calitate de concedent, pe de 
o parte,  
şi 

S.C ENERGOTERM S.A. cu sediul în Tulcea, str.Isaccei, nr.73, clădirea Donaris, telefon 0240.527896, fax 
0240.522348, cod unic de inregistrare RO 17747931,  cont bancar RO59RNCB0256043338900001 deschis la BCR 
Tulcea, reprezentatã prin ing. Bîscă Nicuşor Liviu, având calitate de manager general si de ec.Pancencu Traian, 
având functia de Director economic, în calitate de concesionar, pe de altă parte,  

se încheie prezentul act adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 
energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune nr.20097/30.06.2005, cu respectarea 
următoarelor clauze:  

Art.1 Se modifică Capitolul V, art.7 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 
energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune nr.20097/30.06.2005, care va avea 
următorul conţinut: 

”Art.7 Durata contractului de concesiune este de 5 ani, derularea acestuia începând cu anul fiscal 2015.” 
Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân nemodificate. 
Art. 3 Prezentul act adiţional intră în vigoare la data de 01.01.2015. 
Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul Contractul de delegare a gestiunii serviciului 

public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune 
nr.20097/30.06.2005, care se actualizează în mod corespunzător şi se încheie în 2 (două) exemplare, cu valoare 
juridică egală pentru fiecare parte contractantă. 

 

 

     CONCENDENT,                                                                                       CONCESIONAR, 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA                                S.C. ENERGOTERM S.A. 

              PRIMAR,                                                                                          MANAGER GENERAL 

       Dr.Ing.Hogea Constantin                                                                         Ing.Bîscă Nicuşor Liviu 

 

 

     DIRECTOR ECONOMIC                                                                         DIRECTOR ECONOMIC 

     Ec.Muhuleţ Alina                                                                                      Ec.Pancencu Traian 

 

 
 
   Vizat juridic                                                                                                Vizat juridic 
 
 
 
 


