
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATĂ ÎN 
ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2014 

 
HOTĂRÂREA NR. 152 

Privind aprobarea ajutorului de stat acordat S.C. Energoterm S.A. Tulcea pentru anul 2014, în 
vederea acoperirii parţiale a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, 

transport, distribu ţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa de îndată din data de 30.09.2014, legal 
constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat acordat  
S.C. Energoterm S.A. Tulcea pentru anul 2014, în vederea acoperirii parţiale a pierderilor induse din 
prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru 
populaţie în sistem centralizat, proiect din iniţiativa Primarului Municipiului Tulcea; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 
25771/30.09.2014 şi Raportul întocmit de Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, 
înregistrat sub nr. 25770/30.09.2014; 

Având în vedere: 
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată; 
- Legea nr. 325/2006 privind serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare 

cu energie termică a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al 

ministrului delegat pentru buget nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat 
în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de 
producer, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie; 

-Hotărârea Consiliului Local nr. 144/26.05.2005 privind constituirea S.C. Energoterm s.A. prin 
reorganizarea Direcţiei Servicii Termice, prin care s-a aprobat gestiunea delegată a serviciilor energetice 
de interes local; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, dispoziţiile 
art. 45 alin. (1), (2) şi (6) şi ale art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1  Se aprobă acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de 
producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, 
înregistrate de S.C. Energoterm S.A. Tulcea, în sumă de 488.797 lei. 

Art. 2  Se aprobă acordarea ajutorului de stat în sumă de 488.797 lei, din bugetul local al 
municipiului Tulcea, societăţii comerciale Energoterm S.A. Tulcea pentru anul 2014, potrivit Schemei de 
ajutor de stat aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1121/1075/2014, în vederea acoperirii parţiale a 
pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a 
energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat. 

Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi S.C. Energoterm S.A. Tulcea. 

Art. 4  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  17 voturi ale consilierilor. 

 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                               MIHAIL Anatoli 


