
HOTĂRÂREA Nr.156 
 

privind aprobarea preţurilor pentru energia termică pe bază de gaze naturale şi 
a preţurilor pentru energia termică pe bază de combustibil calor economic 3, 

percepute de S.C. DALKIA ROMANIA S.A. SURCURSALA TULCEA 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2013, 
legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor pentru energia termică pe bază 
de gaze naturale şi a preţurilor  pentru energia termică pe bază de combustibil calor economic 3, 
percepute de S.C. Dalkia Romania S.A. Sucursala Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
24875/15.10.2013, Raportul întocmit de către Direcţia Economică, înregistrat sub  
nr. 24874/15.10.2013 şi Referatul Compartimentului Audit Public Intern, înregistrat sub  
nr. 24819/15.10.2013; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
În conformitate cu art 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) pct. 14, art. 45 alin. (1) şi (6) şi  

art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă preţurile pentru producerea, transportul şi distribuţia de energie 
termică pe bază de gaze naturale şi a preţurilor pentru producerea, transportul şi 
distributia de energie termică pe bază de combustibil calor economic 3, percepute de      
S.C. DALKIA ROMANIA S.A. SUCURSALA TULCEA, după cum urmează: 

a) Energie termică produsă pe bază de gaze naturale: 
- 270.93 lei/Gcal, exclusiv TVA, cu acciză, pentru agenţi economici; 
- 335.95 lei/Gcal, inclusiv TVA, cu acciză, pentru populaţie. 
b) Energie termică produsă pe bază de combustibil calor economic 3: 
- 590,17 lei/Gcal, exclusiv TVA, cu acciză, pentru agenţi economici; 
- 731,81lei/Gcal inclusiv TVA, cu acciză, pentru populaţie. 

Art. 2. Noile preţuri vor fi aplicate începând cu data de 01 noiembrie 2013. 
Art. 3. Orice dispoziţie contrară prezentei Hotărâri  îşi încetează aplicabilitatea. 
Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor 
şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali. 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                     VIZAUER Lavinia 

 
 


