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                                                                   Judeţul Tulcea 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.146  
 

PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE A SERVICIULUI DE DISTRIBUȚIE A 

GAZELOR NATURALE ÎN  MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA, NR. 1/24.11.2003, ÎNCHEIAT CU 

SOCIETATEA TULCEA GAZ S.A., PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  

25 iulie 2019, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune a serviciului de 

distribuție a gazelor naturale în  Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, nr. 1/24.11.2003, încheiat cu societatea 

Tulcea Gaz S.A., prin Actul Adițional nr. 3, proiect din inițiativa primarului; 

Luând în discuţie adresa societății Tulcea Gaz S.A. nr. 4325/03.06.2019, înregistrată la Primăria 

Municipiului Tulcea sub nr. 16357/03.06.2019, referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea 

înregistrat sub nr. 21462/16.07.2019 şi Raportul Serviciului Gospodărie Municipală din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 21473/16.07.2019; 

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104  alin. (1) și (1¹) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- art. III din Legea nr. 167/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice a gazelor 

naturale nr.123/2012; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 369/20.12.2018 privind aprobarea preluării 

calității de concedent în cadrul Contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în 

Municipiul Tulcea, Județul Tulcea nr. 1/24.11.2003 încheiat cu societatea Tulcea Gaz S.A.; 

- Contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în  Municipiul Tulcea, Județul 

Tulcea nr. 1/24.11.2003 încheiat cu societatea Tulcea Gaz S.A., cu modificările și completările uletrioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d) și alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 

139 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,  

                                                                      HOTĂRĂŞTE: 
 

 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în  

Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, nr. 1/24.11.2003, încheiat cu societatea Tulcea Gaz S.A., conform Actului 

Adiţional nr. 3, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) Se mandatează Primarul Municipiului Tulcea să semneze în numele şi pe seama Municipiului 

Tulcea, Actul Adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în  

Municipiul Tulcea, Județul Tulcea nr. 1/24.11.2003 încheiat cu societatea Tulcea Gaz S.A.. 

(2) Începând cu data prezentei, se revocă art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 369/20.12.2018.  

Art. 3 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

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

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                  SECRETAR,                                                                           CONSILIER, 

            Jr.BRUDIU Maria                                                         ȘTEFAN Ionuț-Paul 
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                                                         ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. ____/25.07.2019   

 

ACT ADIȚIONAL NR. 3/___.____.2019 

la Contractul de concesiune nr. 1/24.11.2003 

privind Concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale în 

Municipiul Tulcea, Județul Tulcea 

 

I.Părți contractante 

Între: 

1.1 Unitatea Administrativ-Teritorială a Municipiului Tulcea, prin Consiliul 

Local al Municipiului, cu sediul în Tulcea, strada Păcii, nr. 20, cod  poștal nr. 820033,  

telefon 0240/511440, fax 0240/517736, cont RO60TREZ64121A300530XXXX, deschis la 

Trezoreria Tulcea CUI 4321429, reprezentat prin Dr. Ing. Constantin Hogea, având funcția 

de Primar si Ec. Alina Antonescu, având funcția de Director Economic, în calitate de 

Concedent, pe de o parte 

și 

1.2. TULCEA GAZ S.A. cu sediul în Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, cod poștal 820207, 

telefon 0240/517491, fax 0240/511833, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J36/235/2003 având CUI/CIF RO15480128, cont RO14RZBR0000060006727576, 

reprezentată prin Ing. Ion Emil Dragomir, având funcția de Director general, în calitate de 

Concesionar, pe de altă parte, a intervenit prezentul Act Adițional la Contractul  

nr. 1/24.11.2003. 

Având în vedere: 

- Prevederile art. III. Din Legea nr. 167/2018 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 123/2012: ” pentru contractele de concesiune încheiate înainte de data intrării în 

vigoare a prezentei legi, calitatea de concedent va fi asigurată de către autoritățile 

administrației publice locale din unitățile adminitrativ teritoriale sau asocieri ale acestora, 

după caz, prin preluare de la ministerul de resort pentru serviciul public de interes general 

prevăzut la art. 104 alin. (1), cu excepția contractelor prevăzute la art. 104 alin. (1^3) din 

Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările  ulterioare, astfel cum aceasta a fost 

modificată și completată  prin prezenta lege, în termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a 

prezentei legi; 

- Adresa nr. 225022/16.01.2019, prin care fostul deținător al calității de 

autoritate concedentă, Ministerul Energiei, informează că a predat noului concedent, 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, Contractul nr. 1/23.11.2003; 

 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 369/20.12.2018 privind 

aprobarea preluării calității de concedent în cadrul Contractului de concesiune a serviciului 
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de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea nr. 1/24.11.2003 

încheiat cu societatea Tulcea Gaz S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. _____/25.07.2019 

privind modificarea Contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor 

naturale în  Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, nr. 1/24.11.2003, încheiat cu societatea 

Tulcea Gaz S.A., prin Actul Adițional nr. 3; 

- Contractul de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în  

Municipiul Tulcea, Județul Tulcea nr. 1/24.11.2003 încheiat cu societatea Tulcea Gaz S.A., 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

se încheie prezentul Act adițional la Contractul privind concesionarea serviciului de 

distribuție a gazelor naturale în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea nr. 1/24.11.2003, cu 

respectarea următoarelor clauze: 

 

II. Clauze contractuale 

 

ART. 1 Obiectul prezentului act adițional îl reprezintă recunoașterea calității de 

autoritate concedentă a Unității Administrativ-Teritorile Municipiul Tulcea și a calității de 

concesionar a societății Tulcea Gaz S.A., în cadrul Contractului privind concesionarea 

serviciului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea  

nr. 1/24.11.2003, cu modificările și completările ulterioare și modificarea Cap. V, art. 6 din 

contract. 

ART. 2 Parțile semnatare identificate în partea introductivă, își recunosc reciproc în 

cadrul Contractului nr. 1/24.11.2003 privind concesionarea serviciului de distribuție a 

gazelor naturale în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, calitatea de autoritate concedentă a 

Unității Administrativ-Teritorile Municipiul Tulcea și calitatea de concesionar a societății 

Tulcea Gaz S.A., asumându-și în integralitate drepturile și obligațiile prevăzute în 

contractul menționat, cu modificările și completările ulterioare. 

ART. 3 Se modifică Cap. V, art. 6, care va avea următorul conținut: 

“Plata redevenței se face în contul RO60TREZ64121A300530XXXX, deschis la 

Trezoreria Tulcea.” 

ART. 4 Celelalte clauze ale Contractului nr. 1/24.11.2003 privind concesionarea 

serviciului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, cu 

modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate. 

ART. 5 Prezentul Act Adițional intră în vigoare la data de 01.08.2019. 

      Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Contractul nr.1/24.11.2003 privind 

concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Tulcea, Județul 

Tulcea, cu modificările și completările ulterioare și se încheie în 2 (două) exemplare, cu 

valoare juridică egală pentru fiecare parte contractantă. 

 

                  CONCEDENT,                                                       CONCESIONAR, 

        MUNICIPIUL TULCEA                                                TULCEA GAZ S.A. 

Prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
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                  PRIMAR,                                                             DIRECTOR GENERAL, 

Dr. Ing. Constantin HOGEA                                              Ing. Ion Emil DRAGOMIR 

 

 

          Director Economic, 

       Ec. Alina ANTONESCU 

 

Serviciul Gospodărie Municipală 

                  Șef serviciu, 

         Ing. Carmen VERBAN 

 

Birou Contencios Administrativ, 

    Jr. Pintilie Marius Vasile  

 

                  Vizat, 

Pentru control financiar preventiv 

           Ec. Mirea Gabriela  

 
 

 


