
 

    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 180161/18.11.2021 

                                                                                         

                                                                                     PROIECT AVIZAT 

                                                 SECRETARUL GENERAL  AL  MUNICIPIULUI BACĂU, 

                                                                              NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group 

SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, 

transport, distribuţie şi furnizare a  energiei termice pentru populaţie în sistem 

centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru luna octombrie 2021 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 Având în vedere : 

  - Adresa nr. 2635/18.11.2021 de înaintare a decontului aferent lunii octombrie privind 

sumele pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, 

distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrată la 

Primăria Municipiului Bacău sub nr. 180155/18.19.2021; 

 - Referatul nr. 180160/18.11.2021 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate 

Servicii Publice prin care se propune să se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea 

Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice 

de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a  energiei termice pentru populaţie în sistem 

centralizat și neacceptate în preț, pentru luna octombrie 2021; 

 -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 180162/18.11.2021; 

 - Raportul Direcției Juridice, nr. 180300/1 din 18.11.2021 

-Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare- 

Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, nr.180300/2 din 

18.11.2021;  

 - Dispozițiile  art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/ 2006 privind unele măsuri pentru 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Ordinului nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de 

stat acordat in perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care presteaza serviciul de 

interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in 

sistem centralizat catre populatie; 

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

în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL nr. 

350/28.09.2018; 

  - Dispoziţiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) 

lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” din Ordonanța 

de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

H O T Ă R Ă  Ş T E: 

 

ART. 1. – În temeiul art. 11 lit. ”c” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 

alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău  nr. 

69695/1088/15.11.2018, se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea 

Thermoenergy Group SA Bacău, în sumă de 7.716.257 lei, reprezentând pierderi induse de 



prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice 

pentru populaţie în sistem centralizat,  neacceptate în preț, pentru luna octombrie 2021 . 

ART. 2. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitare Servicii Publice, Direcţia Economică şi 

Administratorul Public. 

ART. 3. – Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, 

Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcţiei Economice şi Societăţii 

Thermoenergy Group SA Bacău.  

ART. 4.  – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 180162  din 18.11.2021 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea 

Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor 

publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a  energiei termice pentru 

populaţie în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru luna octombrie 2021 

 

 

 

 Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte 

din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea activităţilor privind 

producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, desfăşurate la nivelul 

unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale sau asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul 

asigurării energiei termice necesare încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru 

populaţie, instituţii publice, obiective social-culturale şi operatori economici. 

 Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează 

prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparţinând domeniului public al 

municipiului Bacău, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al 

localităţii, numit SACET. Societatea Thermoenergy Group SA Bacău este furnizorul/ prestator 

al serviciului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Bacău, îndeplinind 

astfel obligaţia încredinţată de UAT Municipiul Bacău. 

 Veniturile realizate de societate din furnizarea/ prestarea serviciului de alimentare 

centralizată cu energie termică sunt mai mici decât costurile pe care le implică furnizarea/ 

prestarea serviciului, astfel încât se înregistrează pierderi din furnizarea/ prestarea serviciului. 

                  Valoarea lunară a pierderilor induse de furnizarea/ prestarea serviciului către 

populaţie șli neacceptate la preț/tarif se determină ca diferenţa dintre valoarea costurilor induse 

de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice 

pentru populaţie în sistem centralizat (lei) şi valoarea veniturilor obţinute din prestarea 

serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru 

populaţie în sistem centralizat (lei).  

                 Veniturile lunare obţinute din prestarea serviciului public de producţie, transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru consumatorii casnici (populaţie) în sistem 

centralizat se compun din: 

a. c/v energie termica furnizata consumatorilor de tip casnic (populaţie) -(lei) care se 

determină prin înmulţirea cantităţii de energie termică produsă şi facturată clienţilor casnici cu 

preţul local de facturare aprobat de C.L  

b. alte venituri din exploatare repartizate functie de ponderea cantitatii de energie 

termică produsă şi facturată consumatorilor casnici în cantitatea total de energie termică 

produsă şi facturată. 

           Valoarea lunară a costurilor induse de prestarea serviciului public de producţie, 

transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat și 

neacceptate la preț/tarif, se compune din: 

a. cheltuieli lunare privind combustibilul tehnologic aferent consumatorilor casnici 

(populaţie), determinate proporţional cu cantitatea de energie termică furnizata populatiei; 

b. alte cheltuieli (energie si apa, materiale si piese schimb pentru reparatii, salarii si 

contribuţii salariale, reparaţii, alte servicii executate de terţi, amortizare mijloace fixe, 

certificate de emisii gaze, alte cheltuieli de exploatare),determinate şi repartizate pe consum 

casnic (populaţie), conform politicilor contabilităţii de gestiune si metodologiilor aprobate de 

autorităţile competente(ANRE, ANRSC)-(lei). 

 Societatea Thermoenergy Group SA Bacău are obligația legală să presteze serviciul 

public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat  



pe aria administrativ teritorială a Municipiului Bacău, într-un context tehnico economic a cărui 

principală caracteristică o reprezintă faptul că veniturile din prestarea acestui serviciu public 

sunt mult mai mici decât costurile pe care le implică aceste activități, astfel încât se 

înregistrează pierderi induse de prestarea serviciului public, neacceptate în preț/tarif. 

 Cadrul legal aplicabil, Ordonanța nr. 36/2006 și Ordinul nr. 1121/2014, permite 

acordarea unor sume de la bugetul local pentru asigurarea funcționării serviciului public în 

parametrii normali, care constau în alocarea de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-

teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de 

productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem 

centralizat si neacceptate in pret/tarif, conform art. 5^2 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 483/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 Proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către 

Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea 

serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru 

populaţie în sistem centralizat  și neaceptate în preț/tarif, aferente lunii octombrie 2021,  în 

sumă de 7.716.257 lei, a fost întocmit având în vedere: 

- art. 11 lit. ”c” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 

energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău Bacău, care precizează: ” 

delegatarul are obligaţia să plătească delegatului contribuţia financiara pentru acoperirea 

pierderilor induse de prestarea serviciului de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a 

energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/ tarif”; 

-  dispoziţiile legale prevăzute de art. 26 alin. (2) lit. ”b” a Ordinului  nr. 121/1.075/2014 

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 2014-30 iunie 2023 

operatorilor economici care presteaza serviciul de interes economic general de producere, 

transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre populatie: 

”alocarea de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale a unor sume pentru 

acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, 

distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat si neacceptate 

in pret/tarif, conform art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 483/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”. 

- Art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/ 2006 privind unele masuri pentru funcţionarea sistemelor 

centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare: ”Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, 

distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, inregistrate de 

operatorii economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, pot fi acoperite 

din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale”. 

 Având în vedere cele expuse, vă rugăm doamnelor și domnilor consilieri să 

deliberați. 

                      PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.M.P./Ex.2/DsXV-5 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE  

CALITATE SERVICII PUBLICE 

Nr 180300/2 din 18.11.2021 

 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea 

Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor 

publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a  energiei termice pentru 

populaţie în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru luna octombrie 2021 

 

  

 În conformitate cu prevederile art. 11 lit. ”c” din Contractul nr. 69695/1088/15.11.2018,  

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

din Municipiul Bacău, aprobat prin HCL nr. 350/ 2018, delegatarul are obligaţia să platească 

delegatului contributia financiara pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului 

de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem 

centralizat şi neacceptate în preţ/ tarif. 

 Proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către  

Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice 

de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem 

centralizat, neacceptate în preț/tarif pentru luna octombrie 2021, a fost întocmit cu respectarea 

prevederilor Ordonanței nr. 36/ 2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor 

centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, cu modificările şi completările 

ulterioare și a  Ordinului nr. 1121/1075/ 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat 

acordat in perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care presteaza serviciul de 

interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in 

sistem centralizat catre populatie. 

   Proiectul de hotărâre poare fi supus dezbaterii. 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Mariana ZAMFIR 

 

 

 

Șef serviciu 

Daniela Mihăilă 

 

 

 

                                                                          Întocmit, 

                                                                             Cons. Sup. Isabela Pintilie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

Nr. 180300/1 din 18.11.2021 

 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea 

Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor 

publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a  energiei termice pentru 

populaţie în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru luna octombrie 2021 

 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederile art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/ 2006 privind unele masuri pentru functionarea 

sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, cu modificările și 

completările ulterioare, care precizează: 

Art. 5^2 (1) Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi 

furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, înregistrate de operatorii 

economici din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 

- Prevederilor Ordinului nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat 

acordat in perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care presteaza serviciul de 

interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice 

in sistem centralizat catre populatie; 

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

termică în sitem centralizat din Municipiul Bacău, nr. 69695/1088/15.11.2018, aprobat prin 

HCL nr. 350/ 2018; 

Dispoziţiilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 

alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ., care preciează: 

Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de 

către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 

cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 

depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 

şedinţei. 

Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a 

prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a 

ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile 

necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale 

ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a 

dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile 

legii 

Art. 196 alin.(1) lit.”a”   (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice 

locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum 

urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 



Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptarii, respectiv emiterii. 

Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii: 

    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv 

ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa 

caz; 

    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

Dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 

Art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n”  (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de 

atributii: 

...d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local 

(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei 

sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

...n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local 

 

și poate fi supus dezbaterii. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CIPRIAN FANTAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE  

CALITATE SERVICII PUBLICE  

Nr. 180160 din 18.11.2021 

 

                                                                                                                       APROBAT 

                                                                                                                        PRIMAR, 

                                                                                                 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

REFERAT 

 

 În conformitate cu prevederile art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/ 2006 privind unele 

masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a 

populatiei, cu modificările și completările ulterioare, ”pierderile induse de prestarea serviciilor 

publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în 

sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale.” 

              Valoarea lunară a pierderilor induse de furnizarea/prestarea serviciului de producţie, 

transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice către populație, neacceptate în preț/tarif, se 

determină ca diferența dintre valoarea costurilor induse de prestarea serviciului public de 

producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem 

centralizat (lei) și valoarea veniturilor obținute din prestarea serviciului public de producţie, 

transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat (lei).  

                 Veniturile lunare obținute din prestarea serviciului public de producţie, transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru consumatorii casnici (populaţie) în sistem 

centralizat se compun din: 

a. c/v energie termica furnizata consumatorilor de tip casnic (populație) -(lei) care se 

determină prin înmulțirea cantității de energie termică produsă și facturată clienților casnici cu 

prețul local de facturare aprobat de C.L  

b. alte venituri din exploatare repartizate functie de ponderea cantitatii de energie termică 

produsă și facturată consumatorilor casnici în cantitatea totală de energie termică produsă și 

facturată. 

           Valoarea lunară a costurilor induse de prestarea serviciului public de producţie, 

transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat și 

neacceptate în preț/tarif se compune din: 

a. cheltuieli lunare privind combustibilul tehnologic aferent consumatorilor casnici 

(populație), determinate proporțional cu cantitatea de energie termică furnizata populatiei; 

b. alte cheltuieli (energie si apa, materiale si piese schimb pentru reparatii, salarii si 

contribuții salariale, reparații, alte servicii executate de terți, amortizare mijloace fixe, 

certificate de emisii gaze, alte cheltuieli de exploatare),determinate și repartizate pe consum 

casnic (populație), conform politicilor contabilității de gestiune si metodologiilor aprobate de 

autoritățile competente(ANRE)-(lei). 

Având în vedere: 

- contextul tehnico economic a cărui principală caracteristică o reprezintă faptul că veniturile 

din prestarea acestui serviciu public sunt mult mai mici decât costurile pe care le implică; 

 



 

 

 

 

- necesitatea asigurarii necesarului de combustibil, pentru perioada sezonului rece 2021-2022; 

- situația financiară a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, respectiv deficitul major de 

cash flow cu care se confruntă; 

- art. 11 lit. ”c” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 

energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău Bacău, care precizează: ” 

delegatarul are obligaţia să plătească delegatului contribuţia financiara pentru acoperirea 

pierderilor induse de prestarea serviciului de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a 

energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/ tarif”; 

-  dispoziţiile legale prevăzute de art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/ 2006 privind unele masuri 

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

modificările şi completările ulterioare. 

-  Prevederile Ordinului nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat 

acordat in perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care presteaza serviciul de 

interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in 

sistem centralizat catre populatie; 

- Adresa nr. 2635/18.11.2021, înregistrată la Primaria Municipiului Bacău cu nr. 

180155/19.11.2021 de înaintare a decontontului aferent lunii octombrie 2021 pentru sumelele 

reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie 

şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centraliza, neacceptat în preț/tarif. 

  Vă rugăm domnule Primar, să aprobați inițierea unui proiect de hotărâre prin care se ia 

act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, 

reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie 

şi furnizare a  energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, 

pentru luna octombrie 2021.   

 

Șef Serviciu  

Daniela MIHĂILĂ 

 

                          

 

                                                                                                      Întocmit 

                                                                                                       Cons. Sup. Isabela Pintilie 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 180300 din 18.11.2021 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

           DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE -UNITATEA 

MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE

  

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 

57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă 

informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre prin care se ia act de 

datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, 

reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, 

distribuţie şi furnizare a  energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat și 

neacceptate în preț/tarif, pentru luna octombrie 2021, în vederea analizării şi 

întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 19.11.2021  să le 

depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

          PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                              SECRETARUL GENERAL  

          LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                         AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                      NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
 

 

 


