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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

HOTĂRÂREA nr. 176 

PRIVIND  APROBAREA TARIFELOR ȘI TAXELOR PENTRU SERVICIILE CONEXE AFERENTE 

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT 

DIN  MUNICIPIUL TULCEA PRESTATE DE CĂTRE SOCIETATEA ENERGOTERM S.A. TULCEA    

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2021, legal 

constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor și taxelor pentru serviciile conexe aferente 

serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat prestate de către societatea Energoterm 

S.A. Tulcea, proiect din inițiativa consilierului local George Singhi; 

Luând în discuţie adresa societății Energoterm S.A. Tulcea nr.  2946/17.06.2021 înregistrată la Primaria 

Municipiului Tulcea sub nr. 22413/17.06.2021, referatul de aprobare al consilierului local George Singhi 

înregistrat sub nr. 22484/17.06.2021 şi raportul întocmit de către Compartimentul Guvernanță Corporativă din 

cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 22486/17.06.2021; 

Reţinând  avizul Consiliului Concurenței nr. 23254/12.08.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 30 alin. (6) din  Legea nr. 325/2006 - Legea serviciului de alimentare cu energie termică cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat din Municipiul Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

162/27.08.2020. 

În temeiul 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, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă tarifele și taxele aferente serviciilor conexe serviciului public de alimentare cu energie 

termică în sistem centralizat din Municipiul Tulcea prestate de către societatea Energoterm S.A. Tulcea, după cum 

urmează: 

 

Nr.Crt. Denumire serviciu conex al serviciului public de alimentare cu energie 

termică în sistem centralizat în Municipiul Tulcea  

                Tarif/ Taxa 

A. Debransare/deconectare utilizat de la SACET   

1 Debranșare instalație încălzire garsonieră 77,50 

2. Debranșare instalație încălzire apartament 2 (două ) camere 107,50 

3. Debranșare instalație încălzire apartament 3 (trei) camere 136 

4 Debranșare instalație încălzire apartament 4( patru) camere 165 

5. Debranșare instalație încălzire apartament 5( cinci) camere 193 

6 Intocmire referat tehnic privind debranșarea 222 

7 Verificare documentație de debranșare 55,47 

B. Verificare/Eliberare avize  

1. Aviz amplasament pentru o construcție, un obiectiv sau o instalație în vederea 

obținerii autorizației legale de către o persoana fizică/juridică 

                     222 

 C.  Sigilări instalație de încălzire   

1. Sigilare robinet apă caldă 1 (unu) robinet                                 78 
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Art. 2 Secretarul general al Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri, societății 

Energoterm S.A., autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din totalul de 19 consilieri locali prezenți. 

 

 

             CONTRASEMNEAZĂ                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

               SECRETAR GENERAL,                                      CONSILIER LOCAL,       

                 Jr. Leventh IUSUF                                               Ana Elena MERGEANI 
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