
  

Județul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

   HOTĂRÂREA NR. 262 

privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Tulcea prin 

concesiune nr. 20097/30.06.2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și 

societatea Energoterm S.A., prin act adițional 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data 

de 19.12.2019. 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în 

Municipiul Tulcea prin concesiune nr. 20097/30.06.2005, încheiat între Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea și societatea Energoterm S.A., prin act adițional, proiect din inițiativa 

primarului; 

Luând în discuție referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea nr. 

39.489/11.12.2019 și coraportul întocmit de Compartimentul Guvernanță Corporativă și Direcția 

Economică, înregistrat cu nr. 39.481/11.12.2019; 

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

Având în vedere prevederile: 

- Art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. d^2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 8 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea serviciului public de alimentare cu energie 

termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 144/26.05.2005 privind 

constituirea S.C. Energoterm S.A. prin reorganizarea Direcției Servicii Termice; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică 

în sistem centralizat în Municipiul Tulcea prin concesiune nr. 20097/30.06.2005, încheiat între 

Consiliul Local al Municipiul Tulcea și societatea Energoterm S.A., cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, 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, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART. 1 Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului  public de alimentare cu energie termnică în sistem centralizat în Municipiul Tulcea 

prin concesiune  nr. 20.097/30.06.2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiul Tulcea și 

societatea Energoterm S.A., cu modificările și completările ulterioare, conform actului adițional 

nr.4, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Tulcea, Dr. Ing. HOGEA Constantin, 

cu semnarea actului adițional aprobat prin dispozițiile art. 1. 

 



 

 

ART. 3 Primarul Municipiului Tulcea, prin Compartimentul Guvernanță Corporativă, 

Direcția Economică și societatea Energoterm  S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

ART. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea hotărârii 

autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

ART. 5 Hotărârea se comunică: 

- Compartimentului Guvernanță Corporativă; 

- Societății Energoterm  S.A.; 

- Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu; 

- Direcției Economice; 

- Instituției Prefectului - Județul Tulcea 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali 

prezenți. 

 

                          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

       CONSILIER, 

Vâlcu Dumitru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL,  

     Jr. Brudiu Maria 



 
ANEXA 1 

La HCL nr. 262 /19.12.2019 

ACT ADIȚIONAL nr.4 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune nr.20097/30.06.2005 

Părțile contractante: 

 Consiliul Local al  Municipiul Tulcea,institutie publică de interes local,  cu sediul în Tulcea, str. 

Păcii, nr. 20, cod poștal 820033, având cod de înregistare fiscală 4321429, cont 

RO66TREZ6424460022XXXXX deschis la Trezoreria Tulcea, reprezentat legal prin Dr.ing.Hogea 

Constantin, având funcția de Primar și ec. Antonescu Alina, având funcția de Director Economic, în 

calitate de concedent, pe de o parte, 

Și 

Societatea ENERGOTERM S.A. cu sediul în Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, clădirea Donaris, telefon 

0240.527896, fax 0240.522348, având cod unic de inregistrare RO 17747931, cont bancar 

RO59RNCB0256043338900001 deschis la BCR Tulcea, reprezentată prin ing. Bîscă Nicușor Liviu, 

având calitate de manager general si de ec. Simion Mirela, având funcția de Director economic, în 

calitate de concesionar, pe de altă parte, 

În temeiul prevederilor: 

- Art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. d^2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 

51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 8 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 

325/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 144/26.05.2005 privind constituirea  

S.C. Energoterm S.A. prin reorganizarea Direcției Servicii Termice; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. ____/19.12.2019 privind modificarea și 

completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în 

sistem centralizat în Municipiul Tulcea prin concesiune nr. 20097/30.06.2005, încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Tulcea și societatea Energoterm S.A., prin act adițional; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat în Municipiul Tulcea prin concesiune nr. 20097/30.06.2005, încheiat între Consiliul Local al 

Municipiul Tulcea și societatea Energoterm S.A., cu modificările și completările ulterioare; 

 

Au convenit de comun acord să încheie prezentul act adițional la contractul de delegare a gestiunii 

serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Tulcea prin 

concesiune nr. 20097/30.06.2005, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor 

clauze: 

Art. 1 Se modifică și se completează art. 7 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Tulcea prin concesiune nr. 

20097/30.06.2005, prin introducerea unui nou alineat, având următorul cuprins: 

“Durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în 

sistem centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune nr. 20097/30.06.2005, cu modificările  și 

completările ulterioare se prelungește cu o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01 ianuarie 2020.” 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare 

cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune nr. 20097/30.06.2005 

rămân neschimbate. 

Art. 3 Prezentul act adițional intră în vigoare la data de 01.01.2020. 



Art. 4 Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea prin 

concesiune nr. 20097/30.06.2005, cu modificările și completările ulterioare, care se actualizează în mod 

corespunzător și se încheie în 2 (două) exemplare, cu valoare juridică egală pentru fiecare parte 

contractantă. 

            CONCENDENT, 

       CONSILIUL LOCAL AL  

MUNICIPIUlUI TULCEA                

                  PRIMAR, 

            Dr.Ing. Hogea Constantin 

DIRECTOR  DIRECȚIA ECONOMICĂ 

           Ec. Antonescu  Alina 

    Birou Contencios Administrativ 

   Cons. Jr. Pintilie Vasile Marius  

 

 

                    Vizat, 

Pentru control financiar preventiv 

        Ec. Mirea Gabriela 
 

 

               CONCESIONAR, 

S.C. ENERGOTERM S.A. 

                      

MANAGER GENERAL 

Ing. Bîscă Nicușor Liviu 

                      

DIRECTOR ECONOMIC 

                          Ec. 

Simion Mirela 

 

 


