
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 180114 din 18.11.2021 

                                                                                 

  

    PROIECT AVIZAT 

                                                     SECRETARUL GENERAL AL  MUNICIPIULUI BACĂU, 

                                                                               NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 
  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ajustării preţului local pentru energia termică produsă, transportată, 

distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici și a 

subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru  energia  

termica furnizata in sistem  centralizat in  Municipiul  Bacau  consumatorilor   casnici  

(populatie) 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere: 

 - Adresa nr. 2632 din 18.11.2021 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA 

Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.  180058 din 18.11.2021, prin care se 

solicită aprobarea unor noi preturi si tarife locale pentru serviciile publice de alimentare cu 

energie termica livrată populatiei si agentilor economici. 

 -Referatul nr. 180109 din 18.11.2021 al Unitatății Municipale pentru Monitorizare 

Calitate Servicii Publice, pentru iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării 

preţului local pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat 

utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici și a subvenţiei unitare; 

 -Expunerea de motive nr. 180116 din 18.11.2021 a Primarului Municipiului Bacău;                        

 -Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacău, favorabile/nefavorabile; 

            -Dispoziţiile art.8, alin.(3), lit."k"  și al art. 13 alin. (4) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 

a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            -Dispoziţiile art. 5 pct. 5, al art.8, alin.(2) , lit. "d" şi "e" și al art. 40 alin. (3), (4) și (11) 

din Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 -Prevederile Ordinului nr.66 din 28 februarie 2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C pentru  

aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru 

serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică 

produsă în cogenerare; 

 - 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; 



 -HCL nr. 424/15.11.2019 privind aprobarea modificării preţului local pentru energia 

termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populaţiei) şi 

utilizatorilor noncasnici și a subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău 

pentru  energia  termica furnizata in sistem  centralizat in  Municipiul  Bacau  consumatorilor   

casnici  (populatie) 

 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: 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1 Se aprobă ajustarea preţului local pentru energia termică produsă, transportată, 

distribuită și furnizată utilizatorilor casnici și noncasnici, începând cu data de 1.12.2021   după 

cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Categorie 
consumatori / tip 

retea 

Pret local 
in 

vigoare 
cf. H.C.L. 

424/2019  

Pret propus pentru aprobare 2021, conform 
Aviz A.N.R.E. nr. 18/12.11.2021  

(lei/Gcal) 

Lei (fara TVA) 

1 

Energia termica produsa 
si transportata, facturata 
consumatorilor casnici si 
agentilor economici 
racordati la reteaua de 
transport 

294,01 
 

 

550,56 
 

 Pret producere in centrala de 
cogenerare 

Cf. decizie A.N.R.E. nr. 
1989/27.10.2021 

388,20 

Tarif transport Aviz A.N.R.E. 18/2021 
             
162,36 

2 

Energia termica 
produsa, transportata si 
distribuita facturata 
consumatorilor casnici 
racordati la reteaua de 
distributie 

472,75 
 

 

820,67 
 

 Pret producere in centrala de 
cogenerare 

Cf. decizie A.N.R.E. nr. 
1989/27.10.2021 

388,20 

Tarif transport Aviz A.N.R.E. 18/2021 162,36 

Tarif distributie Aviz A.N.R.E. 18/2021 270,11 

3 

Energia termica 
produsa, transportata si 
distribuita facturata 
agentilor economici 
racordati la reteaua de 
distributie 

494,90 
 

 

935,31 
 

În condiţiile existenţei mai multor sisteme de termoficare (PT si CT),   
pretul local mediu pentru agentii economici alimentati din retelele de 
distributie ale acestor sisteme, a fost determinat cu formula: 
 

CTecagfurnizPTecagfurniz

CTecagfurnizCTecagdPTecagfurnizPTecagd

ecagd
QQ

xQpxQp
p

.._.._

.._.._.._.._

._





   
[lei/Gcal] 

 

4 

Energia termica produsa 
pe baza de gaze 
naturale in centralele 
termice de cvartal 
facturata consumatorilor 
casnici 

579,95 
 

1375,56 
 

Aviz A.N.R.E. 18/2021 

 



 

 Art.2 Se aprobă subvenţia unitară acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău 

pentru  energia  termica furnizata in sistem  centralizat in  Municipiul  Bacau  consumatorilor   

casnici  (populatie), începând cu 1.12.2021, după cum urmează: 

 

Categorie utilizator 
UM Subventie unitara 

propusa 

Subventie unitara 

actuala 

1 2 5  6 

Consumatori casnici 

racordati la reteaua de 

transport 

Lei/Gcal 368,98 112,43 

Consumatoril casnici 

racordati la reteaua de 

distributie 

Lei/Gcal 639,09 291,17 

Consumatoril casnici 

racordati la retelele de 

distributie ale 

centralelor de cvartal 

Lei/Gcal 1193.98 398,37 

 Art.3. În condițiile subvenției acordate la art.2, prețul local de facturare pentru anul 2022 

se menține la același nivel ca în anul 2021, respectiv la 181,58 lei/Gcal.  

 Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în conformitate cu art. 1 

și art. 2, Anexa nr. 1 la Contractul nr. 69695/1088/15.11.2018 aprobat prin HCL nr. 

350/28.09.2019 . 

 Art.5. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi 

contrare. 

 Art.6. Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Economică și Unitatea Municipală 

pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 Art.7. Hotărârea se comunică Direcţiei Economice, Unităţii Municipale pentru 

Monitorizare Calitate Servicii Publice şi Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău. 

 Art.8. 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 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 180116 din 18.11.2021 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea ajustării preţului local pentru energia termică produsă, transportată, 

distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici și a 

subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru  energia  

termica furnizata in sistem  centralizat in  Municipiul  Bacau  consumatorilor   casnici  

(populatie) 

 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 8, alin.(3), lit."k" din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  “în 

exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, 

autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: 

    …k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile 

legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de 

autorităţile de reglementare competente;”  

Prin adresa nr. 2632/18.11.2021, înregistrată la Primăria Municipului Bacău sub nr. 

180058/18.11.2021, Societatea Thermoenergy Group SA, operatorul serviciului de alimentare 

centralizată cu energie termică, a solicitat, în conformitate cu prevederile legale, modificarea 
preţului/tarifului local pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică 

furnizat/prestat utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici. 

Motivația care a dus la solicitarea de  ajustare a prețurilor/tarifelor pentru energia termică 

furnizată în sistem centralizat în municipiul Bacău este dată de modificarea următoarelor 

elemente de cheltuieli ce intră în structura prețurilor/tarifelor : 

- pretul gazelor naturale furnizate incepand cu data de 01.11.2021 conform actului 

aditional nr. 8/29.10.2021 la contractul de vanzare cumparare gaze naturale nr. 

7160708/1396/10.08.2020; 

- pretul energiei termice livrate sub formă de apa fierbinte din centrala de cogenerare  

apartinând  S.C. Thermoenergy Group S.A. Bacau, stabilit prin Decizia A.N.R.E. nr. 

1989/27.10.2021. 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Societatea a obținut de la Autoritatea 

Națională de Reglementare în Domeniul Energiei,  Avizul nr. 18/12.11.2021, pentru ajustarea 

prețului local pentru activitatea de producere a energiei termice, pe bază de gaze naturale în 

centralele termice de cvartal și pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare a energiei 

termice în Municipiul Bacău, astfel: 

- tarif local pentru transport energie termica produsa in cogenerare: 162,36 

lei/Gcal, exclusiv T.V.A. 

- tarif local pentru distributie energie termica produsa in cogenerare: 270,11 

lei/Gcal, exclusiv T.V.A. 



- pret local pentru energia termica produsa si transportata, facturata 

consumatorilor casnici si agentilor economici racordati la reteaua de transport: 

550,56 lei/Gcal, exclusiv T.V.A. 

- pret local pentru energia termica produsa, transportata si distribuita facturata 

consumatorilor casnici racordati la reteaua de distributie a punctelor termice: 

820,67 lei/Gcal, exclusiv T.V.A. 

- pret local pentru energia termica produsa si distribuita consumatorilor casnici 

racordati la retelele centralelor de cvartal: 1375,56 lei/Gcal, exclusiv T.V.A. 

- pret local pentru energia termica produsa, transportata si distribuita facturata 

agentilor economici racordati la retelele de distributie a punctelor si 

centralelor termice: 935,31 lei/Gcal, exclusiv T.V.A., 

În contextul  ajustării prețului de producere și distribuție a energiei termice în centrale 

termice de cvartal și ale tarifelor pentru activităților de transport și distribuție a energiei termice 

produsă în cogenerare, în condițiile menținerii prețului local de facturare pentru consumatorii 

casnici la valoarea aprobată prin HCL nr.160/27.04.2018, privind aprobarea de principiu a 

modificării preţurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică 

furnizat/prestat utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici, a preţului local 

pentru populaţie, precum şi pentru aprobarea subvenţiei unitare, modificată  prin HCL nr.192 din 

22.05.2018, valoarea subvenției unitare suportată de Municipiul Bacău va suferi modificări după 

cum urmează:                                                                                                             - fara T.V.A.  -  

 

Categorie utilizator 

UM Pret local 

propus spre 

aprobare 

Pret local de 

facturare actual 

Subventie 

unitara 

propusa 

Subventie 

unitara 

actuala 

1 2 3 4 5 (=3-4) 6 

Consumatori casnici racordati 

la reteaua de transport Lei/Gcal 

 

550,56 

 

181,58 368,98 112,43 

Consumatoril casnici 

racordati la reteaua de 

distributie 

Lei/Gcal 

 

820,67 

 

181,58 639,09 291,17 

Consumatoril casnici 

racordati la retelele de 

distributie ale centralelor de 

cvartal 

Lei/Gcal 

 

1375,56 

 

181,58 1193.98 398,37 

            Potrivit Metodologiei, preţul local al energiei termice este preţul format din preţul de 

producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare, aprobat de 

autorităţile administraţiei publice locale pentru operatorul care are şi calitatea de furnizor. Astfel, 

în condițiile subvenției acordate, prețul local de facturare pentru anul 2022 se menține la același 

nivel ca în anul 2021, respectiv la 181,58 lei/Gcal. 

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

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

IMP/Ex.2/Ds.XV-5  



                   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU  

MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE 

Nr. ………………/…. din …….11.2021 

 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării preţului local 

pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici 

(populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici și a subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al 

Municipiului Bacău pentru  energia  termica furnizata in sistem  centralizat in  Municipiul  

Bacau  consumatorilor casnici  (populatie) 

 

     Proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării preţului local pentru energia termică produsă, 

transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici și 

a subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru  energia  termica 

furnizata in sistem  centralizat in  Municipiul  Bacau  consumatorilor   casnici  (populatie) a fost 

elaborat cu respectarea dispoziţiilor art. 8, alin.(3), lit.k  din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale art.8, alin.(2) , lit."d" şi lit."e" din Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de 

alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor 

Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile 

publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în 

cogenerare, aprobată prin Ordinul nr.66 din 28 februarie 2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C. 

 În urma analizării  proiectului a fost întocmit prezentul Raport de specialitate, în 

conformitate cu dispozițiile art. 136 alin. (3) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrative. 

 Proiectul poate fi supus dezbaterii. 

      

                                                        DIRECTOR EXECUTIV 

Mariana ZAMFIR 

 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Daniela MIHĂILĂ 

 

 

 

Întocmit, 

Con. Sup. Isabela PINTILIE 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

SERVICIUL DE MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU  

MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE 

Nr. 1801098 din 11.11.2021                                                                                                                         
                                                                                                              
                                                                                                  APROBAT  

                                                                                                               PRIMAR, 

                                                                                       Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 

REFERAT 

Având în vedere: 

 -Dispoziţiile art.8, alin.(3), lit."k"  și al art. 13 alin. (4) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 

a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            -Dispoziţiile art. 5 pct. 5, al art.8, alin.(2) , lit. "d" şi "e" și al art. 40 alin. (3), (4) și (11) 

din Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 -Prevederile Ordinului nr.66 din 28 februarie 2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C pentru  

aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru 

serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică 

produsă în cogenerare; 

 - HCL nr. 424/15.11.2019 privind aprobarea modificării preţului local pentru energia 

termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populaţiei) şi 

utilizatorilor noncasnici și a subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău 

pentru  energia  termica furnizata in sistem  centralizat in  Municipiul  Bacau  consumatorilor   

casnici  (populatie); 

Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău - 

Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, solicită prin adresa nr. 2632 din 18.11.2021 

transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului 

Bacău sub nr. 180058 din 18.11.2021, aprobarea unor noi preturi si tarife locale pentru serviciile 

publice de alimentare cu energie termica livrată populatiei si agentilor economici, motivat de  

modificarea următoarelor elemente de cheltuieli ce intră în structura prețurilor/tarifelor : 

- pretul gazelor naturale furnizate incepand cu data de 01.11.2021 conform actului 

aditional nr. 8/29.10.2021 la contractul de vanzare cumparare gaze naturale nr. 

7160708/1396/10.08.2020; 

- pretul energiei termice livrate sub formă de apa fierbinte din centrala de cogenerare  

apartinând  S.C. Thermoenergy Group S.A. Bacau, stabilit prin Decizia A.N.R.E. nr. 

1989/27.10.2021. 

 În susţinerea solicitării sale, Thermoenergy Group SA Bacău a elaborat o documentaţie 

întocmită cu respectarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor 



locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv 

energia termică produsă în cogenerare, aprobată prin Ordinul nr.66 din 28 februarie 2007 al 

Preşedintelui A.N.R.S.C. 

Potrivit Metodologiei, preţul local al energiei termice este preţul format din preţul de 

producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare, aprobat de 

autorităţile administraţiei publice locale pentru operatorul care are şi calitatea de furnizor.  

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Societatea a obținut de la Autoritatea 

Națională de Reglementare în Domeniul Energiei,  Avizul nr. 18/12.11.2021, pentru ajustarea 

prețului local pentru activitatea de producere a energiei termice, pe bază de gaze naturale în 

centralele termice de cvartal și pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare a energiei 

termice în Municipiul Bacău, astfel: 

- tarif local pentru transport energie termica produsa in cogenerare: 162,36 

lei/Gcal, exclusiv T.V.A. 

- tarif local pentru distributie energie termica produsa in cogenerare: 270,11 

lei/Gcal, exclusiv T.V.A. 

- pret local pentru energia termica produsa si transportata, facturata 

consumatorilor casnici si agentilor economici racordati la reteaua de transport: 

550,56 lei/Gcal, exclusiv T.V.A. 

- pret local pentru energia termica produsa, transportata si distribuita facturata 

consumatorilor casnici racordati la reteaua de distributie a punctelor termice: 

820,67 lei/Gcal, exclusiv T.V.A. 

- pret local pentru energia termica produsa si distribuita consumatorilor casnici 

racordati la retelele centralelor de cvartal: 1375,56 lei/Gcal, exclusiv T.V.A. 

- pret local pentru energia termica produsa, transportata si distribuita facturata 

agentilor economici racordati la retelele de distributie a punctelor si 

centralelor termice: 935,31 lei/Gcal, exclusiv T.V.A., 

Diferenţa dintre preţul local al energiei termice şi preţul local pentru populaţie se asigură 

din Bugetul local al Municipiului Bacău şi reprezintă subventie pe unitatea de energie termică ( 

subvenţie unitară) . 

În contextul  ajustării prețului de producere și distribuție a energiei termice în centrale 

termice de cvartal și ale tarifelor pentru activităților de transport și distribuție a energiei termice 

produsă în cogenerare, în condițiile menținerii prețului local de facturare pentru consumatorii 

casnici la valoarea aprobată prin HCL nr.160/27.04.2018, valoarea subvenției unitare suportată 

de Municipiul Bacău va suferi modificări după cum urmează: 

 

Categorie utilizator 

UM Pret local 

propus spre 

aprobare 

Pret local de 

facturare 

actual 

Subventie 

unitara 

propusa 

Subventie 

unitara 

actuala 

1 2 3 4 5 (=3-4) 6 

Consumatori casnici 

racordati la reteaua de 

transport 

Lei/Gcal 

 

550,56 

 

181,58 368,98 112,43 

Consumatoril casnici 

racordati la reteaua de 

distributie 

Lei/Gcal 

 

820,67 

 

181,58 639,09 291,17 

Consumatoril casnici 

racordati la retelele de 

distributie ale centralelor de 

cvartal 

Lei/Gcal 

 

1375,56 

 

181,58 1193.98 398,37 



 

 Având în vedere cele menţionate, vă rugăm să aprobați  iniţierea unui proiect de hotărăre 

a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind  aprobarea ajustării preţului local pentru 

energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populaţiei) şi 

utilizatorilor noncasnici și a subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău 

pentru  energia  termica furnizata in sistem  centralizat in  Municipiul  Bacau  consumatorilor 

casnici  (populatie).                 

 

    

 

Șef Serviciu 

                                                                 Daniela Mihăilă 

 

 

 

 

      Întocmit, 

Cons. Sup. Isabela Pintilie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IMP/Ex.2/Ds.XV-5  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ 

Nr. ................./....../....11.2021 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustăriiării preţului local pentru energia termică 

produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor 

noncasnici și a subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru  

energia  termica furnizata in sistem  centralizat in  Municipiul  Bacau  consumatorilor casnici  

(populatie) 

 

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

-  Dispozitiilor art.8, alin.(3), lit."k"  și al art. 13 alin. (4)  din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care precizeaza: 

Art. 8 alin. (3) lit. "k"  (3) “în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor 

de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: 

    …k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii 

speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de 

reglementare competente;”  

Art. 13 alin. (4)  (4)  Activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, 

distribuţie şi furnizare gaze naturale sunt supuse licenţierii, reglementării şi controlului A.N.R.E. 

-  Dispozitiilor art. 5 pct. 5, al art.8, alin.(2) , lit. "d" și al art. 40 alin. (3), (4) și (11) din Legea 

nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi 

completările ulterioare, care precizeaza: 

Art. 5 pct. 5 În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

5. autoritatea de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 

Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.; 

Art.8 (2) În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autorităţile administraţiei 

publice locale au, în principal, următoarele atribuţii: 

…d) aprobarea, în condiţiile legii, în termen de maximum 30 de zile, a propunerilor privind nivelul 

preţului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică, înaintate de către operatorii 

serviciului; 

Art. 40 alin. (3), (4) și (11) (3)  Pentru activitatea de producere a energiei termice în centrale 

termice, destinată SACET, şi pentru serviciile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei 

termice prin SACET preţurile şi tarifele se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către 



autorităţile administrativ-teritoriale, la solicitarea operatorilor, cu avizul autorităţii de 

reglementare competente, pe baza metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare 

competentă. 

    (4)  Preţul local, format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de 

transport, distribuţie şi furnizare se stabilesc, se ajustează sau se modifică la solicitarea 

operatorilor serviciului public de alimentare cu energie termică, cu avizul autorităţii de 

reglementare competente, prin hotărâri ale autorităţilor administrativ-teritoriale, pe baza 

metodologiei elaborate de autoritatea de reglementare competentă. 

    (11)  În cazul în care, după ajustarea preţurilor şi tarifelor, furnizorii de combustibili şi de 

energie electrică modifică preţurile de livrare, având ca efect majorarea preţului energiei termice 

produse, autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după 

caz, aprobă recalcularea corespunzătoare a preţurilor locale şi, după caz, a preţurilor locale 

pentru populaţie, cu avizul autorităţii de reglementare competente, începând cu data primei 

livrări făcute la noile preţuri, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de 

cheltuieli şi a cotei de profit, conform prevederilor metodologiei aprobate de autoritatea 

competentă, care are dreptul să prevadă praguri de insensibilitate şi periodicitate de ajustare. 

- Prevederilor Ordinului nr.66 din 28 februarie 2007 al Președintelui AN.R.S.C pentru  

aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale 

pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia 

termică produsă în cogenerare; 

-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 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 
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