
HOTĂRÂREA NR.106 
Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.85/15.05.2014 pentru modificarea și 

completarea  Regulamentului privind procedura de deconectare/debranșare de la sistemul 
de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.137/26.05.2011, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.105/31.05.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr.84/30.05.2013 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data 
de 30.07.2015; 

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.85/15.05.2014 pentru modificarea și completarea  Regulamentului privind procedura de 
deconectare/debranșare de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul 
Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.137/26.05.2011, modificat și completat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.105/31.05.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr.84/30.05.2013, 
proiect din iniţiativa viceprimarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea, înregistrată 
sub nr. 16037/15.06.2015 și Raportul întocmit de S.C. Energoterm S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 
2166/12.06.2015; 

Tinand seama de Sentinta civila nr.2169/2014 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul 
nr. 1630/88/2014, rămasă definitivă; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile:     
- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitaţii publice, republicată, cu 

modificările ţi completările ulterioare;  
- Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 

Gospodărie Comunală nr. 91/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public 
de alimentare cu energie termică; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) pct. 14, art. 45  
alin. (1) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 (1) Se revocă Hotărârea Consiliului Local Tulcea nr. 85/15.05.2014 pentru 
modificarea și completarea  Regulamentului privind procedura de deconectare/debranșare de la 
sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Tulcea, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.137/26.05.2011, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.105/31.05.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr.84/30.05.2013. 

(2) Până la aprobarea unui nou Regulament, procedura de deconectare/debranșare de la 
sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Tulcea este cea prevăzută de 
Hotărârea Consiliului Local nr.137/26.05.2011, modificată și completată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.105/31.05.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr.84/30.05.2013.  

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 11 voturi ale consilierilor locali din 11 consilieri locali prezenți.    
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