
HOTĂRÂREA NR.311 
privind aprobarea  tarifelor  pentru producerea, transportul si distribuția energiei termice și a prețurilor 

locale pentru furnizarea energiei termice produsă pe bază de gaze naturale în municipiul Tulcea de către  

S.C. ENERGOTERM  S.A. TULCEA 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa de îndată din data de 29.10.2018, legal 

constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor  pentru producerea, transportul și distribuția 

energiei termice și a prețurilor locale pentru furnizarea energiei termice produsă pe bază de gaze naturale în 

municipiul Tulcea de către  S.C. ENERGOTERM  S.A. TULCEA, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub  

nr. 29818/22.10.2018 și Coraportul întocmit de Direcţia Economică și S.C.Energoterm S.A. Tulcea, înregistrat 

sub nr. 2640/18.10.2018  și nr. 3141 /18.10.2018; 

Având în vedere: 

- dispozițiile art. 8 și art. 40 din Legea nr. 325/2006 –Legea serviciului public de alimentare cu energie 

termică, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 254/27.09.2018 privind aprobarea de 

principiu a tarifelor  pentru producerea, transportul si distribuția energiei termice și a prețurilor locale pentru 

furnizarea energiei termice produsă pe bază de gaze naturale în municipiul Tulcea de către  S.C. 

ENERGOTERM  S.A. TULCEA; 

- Avizul nr. 56/29.10.2018 emis de către A.N.R.E  privind prețul local pentru producerea, transportul, 

distribuția și furnizarea energiei termice produse pe bază de gaze natural și livrate în municipiul Tulcea de către 

S.C. Energoterm S.A. Tulcea înregistrat cu nr. CP 3996/29.10.2018.   

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) pct. 14, art. 45 alin. (1) şi (6), art. 49 și art. 115 alin. 

(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă  tarifele de producere, transport și distribuție a energiei termice și prețurile locale pentru 

furnizarea energiei termice în Municipiul Tulcea de către  S.C. Energoterm S.A. Tulcea, după cum urmează: 

- Tariful de 307,86 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru producerea energiei termice pe baza de gaze naturale; 
 
- Tariful de 33,90 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru transportul energiei termice; 
 
- Tariful de 56,84 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru distribuția energiei termice; 
 
 - Prețul local de 398,60 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru furnizarea energiei termice pe bază de gaze 
naturale, destinată agenților economici; 
 
 - Prețul local de 474,34 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru furnizarea energiei termice, pe bază de gaze 
naturale, destinată populației.   

 
Art. 2 Noile preţuri vor fi aplicate începând cu data 01.11.2018. 



Art. 3. Orice dispoziţie contrară prezentei Hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor locali din totalul de 16 consilieri locali prezenți. 
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