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EXPUNERE DE MOTIVE

VASILE CICEAC, primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere:

- referatul Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul
Primăriei oraşului Nădlac nr.7751/23.07.2010

- 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

- 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 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 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 conform cărora consiliul local asigură cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor de interes local privind energia termică;

PROPUN:

Consiliului Local Nădlac stabilirea prin hotărâre de consiliu a subvenţiei
unitare care poate fi asigurată de autoritatea administraţiei publice locale pentru
energia termică furnizată populaţiei în sistem centralizat pentru încălzirea locuinţelor
şi prepararea apei calde menajere.

Inserez unele reglementări din Ordonanţa nr.36/2006, cu modificările şi
completările ulterioare:

„Art. 2
(1)Preţurile locale de referinţă pentru fiecare localitate sunt stabilite de autorităţile de
reglementare competente, cu avizul ministerelor implicate.



(2)Pentru localităţile în care preţul de furnizare pentru energia termică livrată populaţiei prin
sisteme centralizate este mai mic decât 107,5 lei/Gcal, inclusiv TVA, nu se instituie preţuri
locale de referinţă.

Art. 3
(1)Preţurile locale ale energiei termice facturate populaţiei se aprobă de autorităţile
administraţiei publice locale implicate.
(2)Autorităţile administraţiei publice locale implicate pot aproba preţuri locale mai
mici sau mai mari decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1), majorând sau diminuând
astfel subvenţiile proprii necesare, după caz.
(4)După introducerea preţurilor locale de referinţă, compensarea eventualelor creşteri ale
valorii facturilor la energia termică livrată populaţiei se va realiza prin modificarea
corespunzătoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de
ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei
termice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte acte normative care
reglementează acordarea de ajutoare pentru familiile şi persoanele singure cu venituri
reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem
centralizat.
(5)La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe în localităţile în care nu este stabilit un
preţ local de facturare a energiei termice, facturarea se face la preţul de 107,5 lei/Gcal până
la data stabilirii preţului local de către autoritatea administraţiei publice locale. Termenul de
aprobare a noului preţ de facturare nu poate depăşi 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe……..
(4)Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura din bugetele locale sumele necesare
acoperirii integrale a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a
energiei termice livrate populaţiei şi preţurile locale de referinţă, după acordarea sumelor de
la bugetul de stat, potrivit alin. (1), dar nu mai puţin de 10% din valoarea costurilor totale.”

Conform prevederilor Hotărârii nr.190/18.12.2009 cu aplicabilitate de la data
de 01. ianuarie 2010, Consiliul Local Nădlac a aprobat preţul local referinţă pentru
producerea şi furnizarea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat la
25,68 lei/Gj ( 107,50 lei/Gcal ), preţul local al energiei termice facturată
populaţiei fiind stabilit la suma de 177,40 lei/Gcal, subvenţia unitară asigurată
de autoritatea administraţiei publice locale pentru energia termică furnizată
populaţiei în sistem centralizat pentru încălzirea locuinţelor fiind în cuantum de 31,30
lei/Gcal, reprezentând 15% din preţul energiei termice(PET), acelaşi procent de 15
% aplicându-se şi în ce priveşte prepararea apei calde menajere, respectiv suma de
31,30 lei/Gcal.

Conform Avizului ANRSC nr.3418696 din 21.07.2010 privind modificarea
preţurilor locale pentru producerea şi distribuţia energiei termice de către S.C.
APOTERM NĂDLAC S.A.- judeţul Arad, 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, iar 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.

Propunerea este de asigurare a subvenţiei unitare de către 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 % aplicându-se şi în ce priveşte
prepararea apei calde menajere, respectiv suma de 37,84 lei/Gcal, preţul local al
energiei termice facturată populaţiei fiind în cuantum de 214,45 lei.

Primar
VASILE CICEAC


