
Romania 
Jude(ul Tulcea 

Consiliu/ Local al MUllicipiului Tulcea 

HOTARAREA NR. 111 
privind aprobarea pre(1llui local al energiei term ice jacturate popula(iei 

$i acordarea subvell(iei din bugetullocal 

Consiliul Local al Munieipiului Tulcea, intrunit in ~edinta extraordinara di~ data de 
03 .12.2014, legal eonstituita; , ,;" 

Exarninand proieetul de hotariire privind aprobarea pretnIui local al energiei temlice 
facturate populatiei ~i acordarea subventiei din bugetul local, proiect din initiativa 
primarului; 

Luiind in discutie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea inregistrata 
sub nr. 3360812l.l1.2014, Raportul intocmit de Directia Econornica inreglstrat sub 
nr. 33607/21.11.2014 si Referatul Compartimentului de audit nr.336699/24.11.20I4; 

Tiniind seama de prevederile Ordonantei Guvemului nr. 36/2006 privind unele masuri 
pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie temlica a populatiei, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

in confomlitate eu art 36 alin. (2) lit. d ~i alin, (6) pct. 14, art. 45 alin. (1) ~i (6) ~i 
art, 49 alin, (1) ~i (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, Cll 

modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba pretul local al energiei temlice facturate populatiei in suma de 
172,23 lei/Gcal, inc1usiv TVA. 

Art. 2. Noul pret se va aplica incepiind cu data de 04 decembrie 2014. 
Art. 3. Diferenta dintre pretul de producere, transport, distributie ~i furnizare a 

energiei temlice livrate populatiei ~i pretul local al energiei temlice facturate populatiei se 
acorda din bugetullocal, sub forma de subventie. 

Art. 4. Subventia se acorda din bugetul local numai pentru perioada sezonului rece, 
respectiv perioada 01 octombrie - 30 aprilie. 

Art. 5. Orice dispozitie contrara prezentei hotarari i~i inceteaza aplieabilitatea, 
Art. 6. Secretarul Municipiului Tu1cea va asigura comunicarea prezentei Hotariiri 

autoritatilor ~i persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

Hotariirea a fost adoptata eu ;/ P voturi ale consilierilor locali. 
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