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HOTĂRÂREA nr. 190
din 18.12.2009

privind aprobarea preţului local de referinţă pentru producerea şi furnizarea energiei 
termice furnizate populaţiei în sistem centralizat

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.12..2009,

Având în vedere:
         - expunerea de motive a primarului Oraşului Nădlac nr.16318/2009

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 
primăriei nr.16344/2009

- Decizia nr.126/04.12.2009 a Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – privind stabilirea preţului local de 
referinţă pentru Oraşul Nădlac, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub 
nr.16265/10.12.2009

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.205/23.12.2008 privind aprobarea 
preţului local de referinţă pentru producerea şi furnizarea energiei termice furnizate 
populaţiei în sistem centralizat

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.15/27.01.2009 privind aprobarea 
preţurilor locale pentru servicii publice de alimentare cu energie termică prestate de 
S.C. Apoterm Nădlac S.A. la utilizatori cu care a încheiat contracte

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.142/22.09.2009 privind aprobarea 
preţului local al energiei termice facturată populaţiei, precum şi a subvenţiei unitare 
asigurată de autoritatea administraţiei publice locale pentru  energia  termică  furnizată 
populaţiei în sistem centralizat 

- prevederile Ordonanţei nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de 
referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

- prevederile Ordinului nr.514/2006 privind aprobarea Metodologiei de 
stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea 
combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme 
centralizate- Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Publice de 
Gospodărie Comunală, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Ordinului nr.21/2006 privind aprobarea Metodologiei de 
stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea 
combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme 
centralizate- Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, cu 
modificările şi completările ulterioare

- prevederile art.36(2), lit.”d”, (6), pct.14 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină

- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
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În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă preţul local referinţă pentru producerea şi furnizarea energiei 
termice furnizate populaţiei în sistem centralizat la 25,68 lei/Gj ( 107,50 lei/Gcal ).

Art.2. Preţul local al energiei termice facturată populaţiei se stabileşte la suma 
de 177,40 lei/Gcal.

Art.3. Subvenţia unitară asigurată de autoritatea administraţiei publice locale 
pentru energia termică furnizată populaţiei în sistem centralizat pentru încălzirea 
locuinţelor este în cuantum de 31,30 lei/Gcal, reprezentând 15% din preţul energiei 
termice(PET); acelaşi procent de 15 % se aplică şi în ce priveşte prepararea apei calde 
menajere, respectiv suma de 31,30 lei/Gcal.

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01. ianuarie 2010.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- primarului oraşului Nădlac
- S.C. Apoterm Nădlac S.A.
- A.N.R.S.C. 
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei 
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii 

Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul 
Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETAR
           SORIN IVAN ŞPROCH    ALEXANDRU GROS

    


