
 
HOTĂRÂREA NR.38 

 
pentru modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local nr.144/26.05.2005 

privind constituirea S.C.Energoterm S.A. prin reorganizarea Direcției Servicii Publice 

 

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

26 martie 2015; 
Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.144/26.05.2005 privind constituirea S.C. Energoterm S.A. prin reorganizarea Direcției Servicii Publice, proiect 

din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub  

nr. 7438/12.03.2015 și Coraportul întocmit de Direcția Economică și S.C. Energoterm S.A. Tulcea, 

înregistrat sub nr. 7440/12.03.2015 si nr. 832/12.03.2015; 

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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local nr. 26/13.02.2015 privind  acordul de principiu pentru modificarea și 

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, aprobat prin 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), 

art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea art.11 din Hotărârea Consiliului Local 

nr.144/26.05.2005 privind constituirea S.C. Energoterm S.A. prin reorganizarea Direcției Servicii 

Termice, cu un nou alineat, după cum urmează: 

” Bunurilor ce alcătuiesc sistemul public de termoficare, proprietatea municipiului Tulcea , aflate în 

administrarea S.C. Dalkia România S.A., potrivit H.C.L nr. 5/1995, vor fi preluate în concesiune de către 

S.C. Energoterm S.A., prin 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”. 

Art. 2 Se modifică și se completează anexa nr. 5a - mijloace fixe date in concesiune către  

S.C Energoterm S.A., aprobată prin art.12 din Hotărârea Consiliului Local nr.144/26.05.2005 privind 

constituirea S.C. Energoterm S.A. prin reorganizarea Direcției Servicii Termice, conform anexei nr. 1, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 3 Se modifică și se completează anexa nr. 7 - lista terenurilor ce se transmit în administrarea 

S.C. Energoterm S.A., aprobată prin art. 12 din Hotărârea Consiliului Local nr. 144/26.05.2005 privind 

constituirea S.C. Energoterm S.A. prin reorganizarea Direcției Servicii Termice, conform anexei nr.2, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Se modifică și se completează anexa nr. 3 și nr. 4 – organigrama și statul de funcții al 

S.C.Energoterm S.A., aprobate prin art.15 din Hotărârea Consiliului Local nr.144/26.05.2005 privind 

constituirea S.C. Energoterm S.A. prin reorganizarea Direcției Servicii Termice, conform anexei nr.3 și 

nr.4, părţi integrante din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Se revocă art.15, teza a II - a , din Hotărârea Consiliului Local nr.144/26.05.2005 privind 

constituirea S.C. Energoterm S.A. prin reorganizarea Direcției Servicii Termice. 

Art. 6 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.144/26.05.2005 privind constituirea 

S.C.Energoterm S.A. prin reorganizarea Direcției Servicii Termice rămân neschimbate. 
 

Art. 7 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.   

Art. 8 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 mai 2015. 

     

        Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenți.    

 
             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                                 LUCA Andaluzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






























































