
HOTĂRÂREA NR. 172 
Privind modificarea şi completarea Contractului de locaţie a gestiunii pentru activitatea de  

producţie, transport şi distribu ţie a energiei termice în Municipiul Tulcea,  
încheiat cu S.C. Dalkia România S.A., avizat prin H.C.L. nr. 5/15.02.1995 

 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 03.12.2014, 
legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de locaţie a 
gestiunii pentru activitatea de producţie, transport şi distribuţie a energiei termice în Municipiul Tulcea, 
încheiat cu S.C. Dalkia România S.A., avizat prin H.C.L. nr. 5/15.02.1995, proiect din iniţiativa 
Primarului Municipiului Tulcea; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 
33041/18.11.2014 şi Raportul Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat 
sub nr. 33042/18.11.2014; 

Având în vedere: 
-clauzele Contractului de locaţie a gestiunii pentru activitatea de producţie, transport şi distribuţie 

a energiei termice în Municipiul Tulcea, avizat prin H.C.L. nr. 5/15.02.1995;  
-prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. a), d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (1) şi 

(6) şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1  Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de locaţie a gestiunii pentru activitatea 
de producţie, transport şi distribuţie a energiei termice în Municipiul Tulcea, încheiat cu S.C. Dalkia 
România S.A., avizat prin H.C.L. nr. 5/15.02.1995, potrivit Actul adiţional prevăzut în Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, Dr. Ing. Constantin HOGEA, să semneze 
Actul adiţional la Contractul de locaţie a gestiunii pentru activitatea de producţie, transport şi distribuţie a 
energiei termice în Municipiul Tulcea, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre, în numele şi pe seama 
Municipiului Tulcea. 

Art. 3 Contractul de locaţie a gestiunii pentru activitatea de producţie, transport şi distribuţie a 
energiei termice în Municipiul Tulcea, încheiat cu S.C. Dalkia România S.A., avizat prin H.C.L. nr. 
5/15.02.21995, se modifică şi se completează în mod corespunzător. 

Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu din subordinea Consiliului Local Tulcea, Direcţia Economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Tulcea şi S.C. Dalkia România S.A. 

Art. 5  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 

 
 

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



Anexa la H.C.L. nr. 172/03.12.2014 
 

ACT ADI ŢIONAL nr……. 
La contractul de locaţie de gestiune 

Pentru activitatea de producţie, transport şi distribu ţie a energiei termice 
În Municipiul Tulcea 

 
 
PĂRŢILE CONTRACTANTE : 
 
Municipiul Tulcea, prin Consiliul Local al Municipi ului Tulcea, cu sediul în Tulcea, strada 

Păcii nr. 20, reprezentat legal prin Primarul Municipiului Tulcea, dl. Constantin HOGEA, în calitate de 
locator al gestiunii  

Şi 
Societatea Dalkia România S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Barbu Văcărescu nr. 241A, 

et. 3 şi 4, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/20081/1992, având codul unic de înregistrare 1595802, prin reprezentantul său legal, dna Lavinia 
Săniuţă, având funcţia de Preşedinte al Directoratului, în calitate de locatar al gestiunii 

 
Au convenit modificarea şi completarea Contractului de locaţie a gestiunii pentru activitatea de 

producţie, transport şi distribuţie a energiei termice în Municipiul Tulcea, avizat prin H.C.L. nr. 
5/15.02.1995, în sensul prelungirii duratei contractului din data de 15.02.2015 până la data de 30.04.2015. 

 
Pe cale de consecinţă, este încheiat prezentul act adiţional, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
ART. 1 Se modifică şi se completează prevederile Capitolului III. Termenul, Art. 3 – Durata 

contractului din Contractul de locaţie a gestiunii pentru activitatea de producţie, transport şi distribuţie a 
energiei termice în Municipiul Tulcea, avizat prin H.C.L. nr. 5/15.02.1995, în sensul prelungirii duratei de 
valabilitate a contractului, de la data expirării sale de 15.02.2015 până la data de 30.04.2015. 

 
ART. 2 Contractul de locaţie a gestiunii pentru activitatea de producţie, transport şi distribuţie a 

energiei termice în Municipiul Tulcea, avizat prin H.C.L. nr. 5/15.02.1995 produce efecte până la data de 
30.04.2015.  

 
ART. 3 Clauzele contractului de locaţie a gestiunii pentru activitatea de producţie, transport şi 

distribuţie a energiei termice în Municipiul Tulcea, avizat prin H.C.L. nr. 5/15.02.1995, sunt modificate şi 
completate în conformitate cu prevederile prezentului act adiţional. Celelelate clauze ale contractului 
rămân neschimbate. 

 
Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul de locaţie a gestiunii pentru activitatea 

de producţie, transport şi distribuţie a energiei termice în Municipiul Tulcea, avizat prin H.C.L. nr. 
5/15.02.1995. 

 
 

MUNICIPIUL TULCEA,  
Prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

SOCIETATEA DALKIA ROMÂNIA S.A. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA PREŞEDINTELE DIRECTORATULUI 
Constantin HOGEA Lavinia SĂNIUŢĂ 

  
 
 
 
 
 

 


