
 

 

 

  

                                                 

 

                                                                  Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA NR. 259 

 

privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru sistemul de alimentare  

      cu energie termică a municipiului Tulcea pentru anul 2017  

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Județul Tulcea, întrunit în ședința ordinară la 

data de 19.12.2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru 

sistemul de alimentare cu energie termică a municipiului Tulcea pentru anul 2017, proiect din 

inițiativa primarului; 

Luând în discuție referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Tulcea, 

înregistrat sub nr. P171/10.12.2019 şi raportul întocmit de societatea Energoterm S.A. Tulcea 

înregistrat sub nr. 4815/09.12.2019; 

Reţinând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. i) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 alin. (1) lit. e) și art. 40 alin. (3) din Legea nr. 325/2006 - Legea serviciului 

public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de punctul de vedere de specialitate emis de Autoritatea Națională de 

Reglementare în domeniul Energiei privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru sistemul 

de alimentare cu energie termică a municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 3865/09.09.2019; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), 

art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă ”Bilanțul termoenergetic pentru sistemul de alimentare cu energie 

termică a municipiului Tulcea pentru anul 2017”, pentru activitățile de producere, transport și 

distribuție a energiei termice desfășurate de către societatea Energoterm S.A. Tulcea, 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

hotarâri autoritaților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 

sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 16 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali 

prezenți. 

 
      CONTRASEMNEAZĂ                                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     SECRETAR GENERAL,                                                                         CONSILIER, 

       Jr. BRUDIU Maria                                                                                VÂLCU Dumitru 


