
)/) ...., , 

._ / f (l.)i/(/ )lf(I 

r;J,n/4 (fi/ 141acâ11 
Yf (1H.;1/ri1/ ':Ltr·alul -- /ftE11i<·1/1111lr1,♦ ,-!f1a<Yt'i 

HOTĂRÂREA NR. 394 DIN 26.11.2021 
privind aprobarea ajustării preţului local pentru energia termică produsă, transportată, 
distribuită şi furnizată utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici şi a 

subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru energia termica 
fumizata in sistem centralizat in Municipiul Bacau consumatorilor casnici (populatie) 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.11.2021 
potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
A vând în vedere: 

-Adresa nr. 2632/18.11.2021 transmisă de Societatea Thermoenergy Group S.A Bacău, înregistrată 
la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 180058 din 18.1 1.2021, 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 Unităţii 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 furnizată/prestată utilizatorilor casnici 
(populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici şi a subvenţiei unitare; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 180116/18.11.2021; 
-Raportul Direcţiei Juridice înregistrat cu nr. l 80299/1/18.11.202 l ; 
-Raportul comun al Direcţiei Economice, al Serviciului Monitorizare şi Coordonare şi al Unitatăţii 
Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. l 80313/1/19.11.2021; 
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în 
vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1883/25.11.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 
1884/25.11.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1885/25.11.2021 al Comisiei de specialitate nr. 
4 şi nr. 1886/25.11.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5; 
-Dispoziţiile art. 8 alin. (3) lit. k) şi 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 pt-1:. 5, al art.8 alin. (2) lit. d) şi lit. e) şi al art. 40 alin. (3), alin. (4) şi alin. (1 1) 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 
co generare; 
-Dispoziţiile art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 
alin. (1) şi ale art. 243 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
-HCL nr. 424/15.11.2019 privind aprobarea modificării preţului local pentru energia termică 
produsă, transportată, distribuită şi fumizată utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor 
noncasnici şi a subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru energia 
termica fumizata in sistem centralizat în Municipiul Bacau consumatorilor casnici (populatie); 
-Amendamentul formulat de dl. primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, amendament ce a fost 
adoptat; 

În temeiul art.129 alin. (2) lit. d) şi ale alin.(7) lit. n) şi art. 139 alin. (3) lit. a) şi alin. (5) din 
OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 



HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă ajustarea preţului local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi 
fumizată ut ilizatorilor casnici şi noncasnici, începând cu data de 01.11.2021 după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

2 

3 

4 

Categorie consumatori / 
tip ret.ea 

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

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

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

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

Pret local in 
vigoare cf. 

H.C.L. 
424/2019 

294,01 

472,75 

494,90 

579,95 

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

(lei/Gcal) 

Lei (fara TV A) 

550,56 

Pret producere in centrala de Cf. decizie AN.RE. 
cogenerare nr. 1989/27.10.2021 

Tarif transport 
AvizA.N.RE. 
18/2021 

820,67 

Pret producere în centrala de Ct: decizie A.N.RE. 
cogenerare nr. 1989/27.10.2021 

Tarif transport 

Tarif distributie 

Aviz AN.RE. 
18/2021 
AvizA.N.RE. 
18/2021 

935,31 

388,20 

162,36 

388,20 

162,36 

270, 11 

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: 

_ Pd_ag.ec.PTxQfamlz_ag.ec.PT + Pd_ag.ec.crXQfa, 
Pd _ag.ec - Q Q 

furnlz_ag.ec.Pr + famlz _ ag.ec.CT 

[leVGcal] 

1375,56 

Aviz AN.RE. 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 O 1.1 1.2021, după cum urmează: 

Categorie utilizator 
UM Subventie unitara Subventie unitara 

propusa actuala 

1 2 3 4 
Consumatori casnici 
racordati la reteaua de Lei/Gcal 368,98 112,43 
transport 
Consumatori casnici 
racordati la reteaua de Lei/Gcal 639,09 291,17 

distributie -
Consumatori casnici 
racordati la retelele de Lei/Gcal 1193.98 398,37 
distributie ale 
centralelor de cvartal 



Art. 3. În condiţiile subvenţiei acordate la art.2, preţul local de facturare pentru anul 2022 se menţine 
la acelaşi 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 şi art. 2, 
Anexa nr. 1 la Contractul nr. 69695/1088/15.1 l.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 Direcţia Economică şi 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 S.A. Bacău. 
Art. 8. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 
termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 
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CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI 


