
 
 

HOTARAREA NR. 203 
privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru sistemul de alimentare                    

cu energie termică a municipiului Tulcea pentru anul 2014  
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 
17.12.2015;                   

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru sistemul de 
alimentare cu energie termică a municipiului Tulcea pentru anul 2014, proiect din inițiativa 
Viceprimarului; 

Luând in discuție expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub 
nr. 34509/09.12.2015 şi raportul întocmit de S.C.Energoterm S.A. Tulcea înregistrat sub 
nr.5090/09.12.2015; 

Reţinând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Avand in vedere prevederile: 
- Legii nr.51/2006  privind serviciile comunitare de utilitați publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- art.35 alin.(1) lit.e) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie 

termică; 
- Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 

nr.330047/07.12.2015; 
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si d), alin. (3) lit. c) si alin. (6) lit. a) pct. 14 

din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1), (2) si (6), art. 49 alin. (1) si (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 Art. 1. (1) Se aprobă ”Bilantul termoenergetic pentru sistemul de alimentare cu energie 
termică a municipiului Tulcea pentru anul 2014”,  pentru activitățile de producere, transport și 
distribuție a energiei termice ale S.C.Energoterm SA Tulcea. 
 (2) Se aprobă valorile pierderilor reale de energie termica și valorile pierderilor tehnologice 
de energie termica  conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă consumul specific de combustibil (norma de consum) de 145,02mc/Gcal. 
pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Tulcea, conform bilantului 
termoenergetic. 
 Art. 3. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri autoritaților 
și persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată  cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenti. 
 
 
 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 p. SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr. IUSUF Leventh                                                           AMPLEEV Andrian 
 
 
 
 



 
 

ANEXA  1 la H.C.L nr.203 ./17.12.2015 
 
 
 

Pierderile reale de energie termică și pierderile tehnologice 
 
 

 
 Pierderi de energie termică pe perioada de bilant – anul 2014 

Tehnologice Rezultate din bilantul termic real 
GJ/an % GJ/an % 

I. Pierderi la producerea energiei termice(CAF + 26 CT) 
Total 88.065 14,50 143.207 23,58 

II.  Pierderi în retelele de transport 
Total retele de 
transport, din care: 

16.460 6,06 25.698 10,43 

a)prin transfer de 
caldura in mediu 
ambiant 

14.007 5,16 21.741 8,82 

b) prin pierderi 
masice 

2.453 0,90 3.957 1,61 

III.   Pierderi in retelele de distributie 
Total retele de 
distributie,din 
care: 

19.143 3,80 24.567 5,60 

a)prin transfer de 
caldura in mediu 
ambiant 

18.115 3,60 21.112 4,81 

b) prin pierderi 
masice 

1.028 0,20 3.455 0,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


