
 

 

 

  

                                                 

                                                                  Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA NR.212 

privind aprobarea prețurilor locale pentru furnizarea energiei termice produsă pe 

bază de gaze naturale în municipiul Tulcea de către societatea Energoterm  S.A. Tulcea 
 

 

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

31.10.2019, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor locale pentru 

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

societatea Energoterm S.A. Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea 

înregistrat sub nr. P 144/24.10.2019, raportul întocmit de societatea Energoterm S.A. 

Tulcea, înregistrat sub nr. 4232/23.10.2019  și referatul Compartimentului Audit Intern  

nr. 32864/17.10.2019. 

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; 

- Punctul de vedere de specialitate emis de Autoritatea Națională de Reglementare 

în domeniul Energiei privind prețurile locale pentru furnizarea energiei termice produsă pe 

bază de gaze naturale în municipiul Tulcea de către societatea Energoterm S.A. Tulcea 

înregistrat sub nr. 3999/01.10.2019; 

În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1),  

art. 139 alin. (1), 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 prețurile locale pentru furnizarea energiei termice în Municipiul 

Tulcea de către societatea Energoterm S.A. Tulcea, după cum urmează: 

- Prețul local de 446,35 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru furnizarea energiei termice 

pe baza de gaze naturale, destinată agenților economici; 

- Prețul local de 531,15 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 01.11.2019. 

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

Art. 4. Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 

sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din totalul de 18 

consilieri locali prezenți. 

 

       CONTRASEMNEAZĂ,                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

      SECRETAR GENERAL,                                                     CONSILIER,        
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