Anexa nr.2 la H.C.L nr.34/29.03.2012
Taxele de autorizare pentru desfasurarea, in municipiul Tulcea, de activitati economicoproductive, de turism si de agrement desfasurate de catre operatorii economici pe perimetrul
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
1. Pescuit si valorificarea resurselor acvatice
- persoane fizice 100 lei
- persoane juridice 300 lei
2. Recoltat resurse vegetale regenerabile: stuf, papura, fan,ciuperci, plante medicinale, fructe de
padure
- persoane fizice 50 lei
- persoane juridice 150 lei
3. Piscicultura
- 3 lei / ha / luciu de apa
4. Vanatoare
- 600 lei/ asociatie
5. Agricultura
- fara taxa
6. Cresterea animalelor( inclusiv apicultura )
- fara taxa
7. Turism ( cazare / campare si trasee terestre -drumetii)
- fără taxă
8. Transport cu ambarcatiuni/nave in scop turistic pe trasee autorizate
- fără taxă
9. Transport tehnologic de marfuri cu mijloace de transport naval
- pana la 10 tone inclusiv 200 lei
- peste 10 tone 400 lei
10. Fotografiere in scop comercial
- 200 lei
11. Filmare in scop comercial
- 1000 lei
12. Alte activitati economice
- 300 lei/ activitate
5. Agricultura
- fara taxa
6. Cresterea animalelor( inclusiv apicultura )
- fara taxa
7. Turism ( cazare / campare si trasee terestre -drumetii)
- fără taxă
8. Transport cu ambarcatiuni/nave in scop turistic pe trasee autorizate
- fără taxă
9. Transport tehnologic de marfuri cu mijloace de transport naval
- pana la 10 tone inclusiv 200 lei
- peste 10 tone 400 lei
10. Fotografiere in scop comercial
- 200 lei
11. Filmare in scop comercial
- 1000 lei
12. Alte activitati economice
- 300 lei/ activitate

HOTĂRÂREA NR.35
PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIŢIONAL LA CONTRACTELE DE FURNIZARE A ENERGIEI
TERMICE CĂTRE SOCIETĂŢI COMERCIALE ŞI ASOCIAŢII DE PROPRIETARI APROBATE PRIN H.C.L.
NR. 4/28.01.2010

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data
de 29 martie 2012;
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Contractele de
furnizare a energiei termice către societăţi comerciale şi asociaţii de proprietari aprobate prin
H.C.L. nr. 4/28.01.2010, proiect din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie Raportul S.C.Energoterm SA Tulcea, înregistrat sub nr.1108/20.03.2012;
Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 51/ 2006 privind privind serviciile comunitare de utilitaţii publice;
- Legii nr. 325/ 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;
- Ordinului A.N.R.S.C.nr.483/2008 privind aprobarea Contractului –cadru de furnizare a
energiei termice;
- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală;
În baza dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit. c si d, art. 45 alin.(1) şi (6) şi art.49 alin.(1) şi (2) din
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Actul Aditional la Contractele de furnizare a energiei termice către
societăți comerciale și asociații de proprietari aprobate prin H.C.L. nr. 4/28.01.2010, conform
anexelor nr.1 și 2, părți integrante din prezenta hotarâre.
Art.2 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri autorităţilor
şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,

Jr.BRUDIU Maria

MUNTEANU Dan

ANEXA nr.1

la H.C.L. nr…35/29.03.2012
ACT ADIȚIONAL
la contractul de furnizare a energie termice nr………

Incheiat intre :
S.C ENERGOTERM S.A. cu sediul în localitatea Tulcea, str.Isaccei, nr.73 judet Tulcea,cod unic de
inregistrare RO 17747931, cont escrow nr. RO91RNCB0236043338900007 deschis la B.C.R. sucursala Tulcea,
reprezentatã de ing. Bîscă Nicuşor Liviu având functia de director general si de ec.Pancencu Traian având functia
de director economic, denumitã în continuare Furnizor si

ASOCIATIA DE

LOCATARI

/PROPRIETARI_________________________________

cu sediul

în

localitatea Tulcea, str.____________________ nr. ___ bl. ___ sc. __ ap. __ judet Tulcea, cod fiscal __________,
cont nr. ____________ deschis la_____________________ reprezentatã de ___________________ având functia
de presedinte si de ______________________ având functia de administrator denumitã în continuare Utilizator.
Capitolul 6, art.20 alin.1 din Contractul de furnizare a energiei termice se modifica astfel:
Art.20 (1) Sumele plătite de utilizator vor stinge în ordine cronologică atât obligația principală cât si obligația
accesorie.Dacă plățile efectuate nu acoperă debitul restant, imputația plății se va face proporțional atât asupra
contravalorii energiei termice restante cât și asupra penalitătilor de întârziere.
(2) (2) În funcție de modalitatea de plată, aceasta se consider efectuată, după caz, la una din următoarele
date:
a) data certificării plății de către unitatea bancară a utilizatorului, pentru ordinele de plata;
b) data certificată de furnizor, pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;
c) data înscrisă pe chitanță emisă de caseria furnizorului.”
Celelalte clause contractual rămân nemodificate, drept pentru care s-a incheiat prezentul în doua
exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă.
FURNIZOR,
Director general
Ing. Bîscă Nicuşor Liviu
Director tehnic
Sing.Stavar Gheorghe
Director economic
Ec.Pancencu Traian
Oficiul juridic
Mitroi Anisoara

UTILIZATOR,

ANEXA nr.2
la H.C.L. nr…35/29.03.2012
ACT ADIȚIONAL
la contractul de furnizare a energie termice nr………

Incheiat intre :
S.C ENERGOTERM S.A. cu sediul în localitatea Tulcea, str.Isaccei, nr.73 judet Tulcea,cod unic de
inregistrare RO 17747931, cont escrow nr. RO91RNCB0236043338900007 deschis la B.C.R. sucursala Tulcea,
reprezentatã de ing. Bîscă Nicuşor Liviu având functia de director general si de ec.Pancencu Traian având functia
de director economic, denumitã în continuare Furnizor si
.____________________ nr. ___ bl. ___ sc. __ ap. __ judet Tulcea înmatriculatã la Registrul Comertului cu
nr.________________ cod unic de înregistrare ______________ cont nr. ______________________ deschis
la_____________________
reprezentatã
de
_______________________
având
functia
de_________________________
si
de
_________________________
având
functia
de
_______________denumitã în continuare Utilizator.
Capitolul 6, art.20 alin.1 din Contractul de furnizare a energiei termice se modifica astfel:
Art.20 (1) Sumele plătite de utilizator vor stinge în ordine cronologică atât obligația principală cât si obligația
accesorie.Dacă plățile efectuate nu acoperă debitul restant, imputația plății se va face proporțional atât asupra
contravalorii energiei termice restante cât și asupra penalitătilor de întârziere.
(2) (2) În funcție de modalitatea de plată, aceasta se consider efectuată, după caz, la una din următoarele
date:
a) data certificării plății de către unitatea bancară a utilizatorului, pentru ordinele de plata;
b) data certificată de furnizor, pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;
c) data înscrisă pe chitanță emisă de caseria furnizorului.”
Celelalte clause contractual rămân nemodificate, drept pentru care s-a incheiat prezentul în doua
exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă.
FURNIZOR,
Director general
Ing. Bîscă Nicuşor Liviu
Director tehnic
Sing.Stavar Gheorghe
Director economic
Ec.Pancencu Traian
Oficiul juridic
Mitroi Anisoara

UTILIZATOR,

