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HOTĂRÂREA nr.116
din 29.07.2010

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, precum şi aprobarea

preţului local pentru energia termică destinată populaţiei, respectiv agenţilor
economici

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţă ordinară din data de
29.07.2010,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului Oraşului Nădlac nr.7788/2010
- referatul Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul

Primăriei oraşului Nădlac nr.7751/2010
- adresa S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. nr.234/21.07.2010, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.7662/22.07.2010
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.190/18.12.2009 privind aprobarea

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

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

- Avizul ANRSC nr.3418696/21.07.2010 privind modificarea preţurilor locale
pentru producerea şi distribuţia energiei termice de către S.C. APOTERM
NĂDLAC S.A.- judeţul Arad

- 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 Gospodărire Comunală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului 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 215/2001, a administraţiei
publice locale, 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;

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a  administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:



HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă preţul local al energiei termice facturată populaţiei în
cuantum de 214,45 lei.

Art.2. Se aprobă subvenţia unitară asigurată de autoritatea administraţiei
publice locale pentru energia termică furnizată populaţiei în sistem centralizat pentru
încălzirea locuinţelor la 37,84 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 37,84 lei/Gcal.

Subvenţia unitară ce este asigurată de autoritatea administraţiei publice locale
se calculează cu formula:

SAutorităţi Locale = X% x PET, [lei/Gcal]
37,84 lei = 15 % x 252,29 lei/Gcal

252,29 lei/Gcal= PET - preţ energie termică avizat de ANRSC
X% reprezintă cota procentuală ce este asigurată de autorităţile administraţiei
publice locale, respectiv 15 %

Art.3. Preţul local pentru energia termică produsă pe bază de apă
geotermală, inclusiv distribuţia, destinată populaţiei este de 252,29 lei/Gcal, inclusiv
TVA, respectiv 60,26 lei/Gj.

Art.4. Preţul local pentru energia termică produsă pe bază de apă
geotermală, inclusiv distribuţia, destinată agenţilor economici este de 203,46
lei/Gcal, exclusiv TVA, respectiv 48,60 lei/Gj.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.08.2010 şi se
comunică :

- primarului oraşului Nădlac
- SC Apoterm SA Nădlac
- 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 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
HUSZARIK ALEXANDRINA NICOLETA SECRETAR

ALEXANDRU GROS


