
  

 

Județul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

HOTĂRÂREA NR. 161 

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu 

energie termică din Municipiul Tulcea și a caietului de sarcini pentru prestarea 

serviciului public de alimentare cu energie termică 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la 

data de 27.08.2020 

 Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului 

public de alimentare cu energie termică din Muncipiul Tulcea și a caietului de sarcini pentru 

prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică, proiect din inițiativa 

primarului; 

 Luând în discuție referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea nr. 

24143/20.08.2020, Coraportul întocmit de Compartimentul Guvernanță Corporativă si 

societatea Energoterm S.A. Tulcea, înregistrat cu nr. 24.144/20.08.2020 și raportul Direcției 

Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 24343/24.08.2020; 

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. i) și art. 22 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare 

de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 14 alin. (2) lit. e), art. 15 alin. (2), art.16 din Legea serviciului public de 

alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 1 din Ordinul nr. 91/2007 al președintelui Autorității Naționale de 

Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică; 

- Art. 1 din Ordinul nr. 92/2007 al președintelui Autorității Naționale de 

Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Caietului 

de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică. 

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, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART. 1 Se aprobă Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică 

din Municipiul Tulcea, potrivit Anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Se aprobă  Caietul de sarcini  al serviciului public de alimentare cu energie 

termică din Municipiul Tulcea, potrivit Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

ART. 3 Primarul Municipiului Tulcea, prin Compartimentul Guvernanță 

Corporativă,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART. 4 La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, dispozițiile art. 1 din  

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 4/28.01.2010 privind  aprobarea 

Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică și Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 60/26.02.2010 privind aprobarea Caietului de sarcini al 

serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Tulcea se revocă. 



ART. 5 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea hotărârii 

autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

ART. 6 Hotărârea se comunică: 

- Compartimentului Guvernanță Corporativă; 

- Societății Energoterm  S.A.; 

- Direcției Economice; 

- Direcției Administrației Publică Locală; 

- Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 
 

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

prezenți. 

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

        CONSILIER, 

                Drăniceanu Daniel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL,  

     Jr. Brudiu Maria 






















































































































