
  

          

 

România 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA NR. 7 

privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei  

şi acordarea subvenţiei din bugetul local  

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020, 

legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate 

populaţiei şi acordarea subvenţiei din bugetul local, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub  

nr. P07/22.01.2019, Raportul întocmit de Direcţia Economică înregistrat sub nr. 2376/23.01.2020 și 

Referatul Compartimentului de Audit nr. 32864/17.10.2019; 

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

Ţinând seama de prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele 

măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 87, art. 88 și art. 129 alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. a) și alin.7,  

lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197 alin. (4) și 

art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă preţul local al energiei termice facturate populaţiei în sumă de  

265 lei/Gcal, inclusiv TVA. 

Art. 2.  Noul preţ se va aplică începând cu data de 01.02.2020. 

Art. 3. Diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei 

termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei se acordă din 

bugetul local, sub formă de subvenţie. 

Art. 4. Subvenţia se acordă din bugetul local numai pentru perioada sezonului rece, respectiv 

perioada 01 februarie – 30 aprilie. 

Art. 5 Cu data intrării în vigoare a noului preț, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 215/31.10.2019 privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populaţiei şi 

acordarea subvenţiei din bugetul local se revocă. 

Art. 6. 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 17 voturi ale consilierilor locali din totalul de 17 consilieri locali 

prezenți. 

 

CONTRASEMNEAZĂ,                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         SECRETAR GENERAL,                                                      VICEPRIMAR,        

           Jr. Maria BRUDIU                                                     Ing. Andaluzia LUCA                                                  

 


