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                    ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                   PROCES-VERBAL 

  

Incheiat astăzi, 03 decembrie 2021, ora 12,00 în  şedinţă  

extraordinară  publică a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul 

Tulcea. 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Ștefan ILIE, primarul 

Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea,  în baza dispoziţiilor art. 133 alin. 

(2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 138, alin. (1), art. 

155, art. 196, alin. (1) lit. b),  art. 197,  alin. (4) și art. 198 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr. 1303/03 

noiembrie 2021 şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial 

al Primăriei Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi la şedinţă 15 consilieri locali.  

Domnii consilieri Mocanu Laurenţiu şi Porneală Sergiu Cristian 

participă la şedinţă on-line. 

 In total participă la şedinţă 17 consilieri (din totalul de 20 

consilieri locali în funcţie). 

Lipsesc domnii consilieri Drăniceanu Daniel, Mergeani Ana 

Elena şi Şacu Stere. 

La şedinţă participă domnul primar Ilie Ştefan, domnii Simion 

Dragoş şi Şinghi George, în dubla calitate de consilieri şi viceprimari al 

municipiului Tulcea, domnul Iusuf Leventh, secretarul general al 
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municipiului Tulcea, doamna Antonescu Alina, director Direcţia 

economică, domnul director Teodoru Răzvan,  şi doamna Simion Mirela – 

director economic din partea S.C. ENERGOTERM S.A., invitaţi în 

legătură cu ordinea de zi.  

Domnul Iusuf Leventh -, secretar general al municipiului Tulcea 

Domnilor consilieri, vă anunţ că domnii consilieri Mocanu 

Octavian şi Porneală Sergiu Cristian participă la şedinţă on-line pe 

platforma whatsapp, astfel încât suntem acoperiţi de regulament. 

Vă rog să faceţi propuneri pentru preşedintele de şedinţă pe o 

perioadă de trei luni. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Nu, doar pentru  şedinţa extraordinară. 

Domnul Iusuf Leventh -, secretar general al municipiului Tulcea 

Ok., mă gândeam doar să câştigăm timp. 

Domnul consilier Şinghi George  

O propun pe doamna consilier Frandeş Claudia Alina. 

Domnul Iusuf Leventh - secretar general al municipiului Tulcea 

Sunt şi alte propuneri pentru preşedintele de şedinţă? Nu sunt. 

Supunem la vot propunerea domnului consilier Şinghi George. 

Cu 17 voturi „pentru” doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

a fost aleasă preşedintă de şedinţă. 

Doamna preşedintă, vă rog să preluaţi conducerea şedinţei. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Ne-am adunat în şedinţa extraordinară având ca unic punct pe 

ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor locale 

pentru producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice 

produsă pe bază de gaze naturale în Municipiul Tulcea de către 

societatea Energoterm S.A.Tulcea și a prețului local facturat populației. 

Iniţiator: domnul primar Ştefan Ilie. 

Supun la vot ordinea de zi. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 17 voturi “pentru”) ordinea de zi a fost 

aprobată. 

Luăm în discuţie Proiect de hotărâre privind aprobarea 

prețurilor locale pentru producție, transport, distribuție și furnizare a 

energiei termice produsă pe bază de gaze naturale în Municipiul Tulcea 
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de către societatea Energoterm S.A.Tulcea și a prețului local facturat 

populației. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

Anterior acestui moment, am avut şedinţa comisiilor în plen, a 

fost toată lumea prezentă şi s-a discutat acest proiect de hotărâre, înţeleg 

că sunt discuţii şi amendamente. 

Vă rog, doamna consilier Luca Andaluzia să le prezentaţi. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Ieri a avut loc o întâlnire cu executivul şi cu o parte din Consiliul 

Local, în prezenţa domnului director al Societăţii Comerciale 

ENERGOTERM şi am convenit asupra modificării proiectului de 

hotărâre al Consiliului Local, cel care ne este prezentat la mapă, aşa cum 

am discutat şi în comisiile reunite. 

O să-mi permiteţi să dau citire modificărilor la prezenta 

hotărâre. 

Astfel, art.2 din  hotărâre va avea următorul text:  

ART. 2 Se aprobă preţul local al energiei termice facturate 

populaţiei în sumă de 348,74 lei/Gcal, exclusiv TVA  pentru facturarea 

energiei termice, pe bază de gaze naturale și CLU, destinată populației în 

perioada 03.12.2021 – 31.12.2021.  

ART. 3 va deveni: Se aprobă subvenția, diferență de preț pentru 

energia termică facturată populației în sumă de 551,37 lei/Gcal, exclusiv 

TVA în perioada 03.12.2021 – 31.12.2021.  

ART. 4 va avea următorul conţinut, se reia din vechiul art.3 din 

vechea hotărâre, cu o completare privind perioada, astfel: Se aprobă 

preţul local al energiei termice facturate populaţiei în sumă de 378,15 

lei/Gcal, exclusiv TVA  pentru facturarea energiei termice, pe bază de 

gaze naturale și CLU, destinată populației, începând cu 01.01.2022. 

ART. 5 va avea următorul conţinut: Se aprobă subvenția, 

diferență de preț pentru energia termică facturată populației în sumă de 

521,96 lei/Gcal, exclusiv TVA, începând cu 01.01.2022.  

Deci aceasta este o completare la fostul art.3 din vechea 

hotărâre. 

Renunţăm  la vechiul art.4, care avea următorul conţinut: Noile 

preţuri vor fi aplicate începând cu data prezentei. 
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ART. 6 va deveni: La prețurile prevăzute la art. 1, art. 2, art. 4 și 

la subvenția prevăzută la art. 3 și la art. 5 se adaugă TVA conform 

prevederilor legale în vigoare la data aplicării prețurilor. 

Este observaţia doamnei director economic, pentru că noi am 

făcut referire la preţuri fără TVA şi trebuie să completăm şi cu lucrurile 

acestea. 

Prin urmare, acestea sunt propunerile comune de modificare şi 

completare a prezentei hotărâri, deci în esenţă, populaţia va plăti în 

decembrie 415 lei/gigacalorie, iar începând cu 1 ianuarie, şi ca urmare a 

reducerii TVA-ului, 397 lei /gigacalorie până în martie, exact cum este în 

hotărârea care ne este prezentată acum la mapă. 

Acestea sunt propunerile care au fost dezbătute, le-am supus 

aprobării în toate cele cinci comisii, acum, doamna preşedintă, dacă 

sunteţi de acord să supuneţi la vot completările sau dacă mai sunt şi alte 

completări sau modificări. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă mai sunt alte modificări, completări sau alte discuţii pe 

tema acestui proiect de hotărâre? 

Dacă nu sunt, vă supun la vot amendamentele aşa cum au fost 

prezentate de către doamna consilier. 

Cine este pentru? 

Abţineri? 

Domnul Iusuf Leventh - secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 16 voturi amendamentele au fost aprobate. 

S-a abţinut de la vot domnul consilier Mocanu Laurenţiu. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Supun la vot proiectul de hotărâre în forma modificată prin 

amendamentele aprobate în şedinţă. 

Cine este pentru? 

Abţineri? 

Domnul Iusuf Leventh - secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 16 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Mocanu Laurenţiu s-a abţinut de la vot  cu 

menţiunea: „Mă abţin pentru că nu am reuşit să înţeleg toate 

amendamentele, din motive tehnice. 
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Doamna consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Deci proiectul a trecut, vă mulţumim pentru timpul acordat, 

declar închisă şedinţa extraordinară. 
 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETARUL GENERAL 

       CONSILIER,                                       AL  MUNICIPIULUI TULCEA, 

 

        FRANDEŞ CLAUDIA ALINA                                      IUSUF LEVENTH 

 

  

 

 

 

       

  

 

        INTOCMIT, 
         Elena ENACHE 


