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HOTĂRÂREA nr.30 
din 23.02.2021 

privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de 
producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem 
centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC APOTERM NĂDLAC 

S.A.,  în perioada ianuarie 2014-decembrie 2020 
 
 
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.02.2021, 

Având în vedere :  
 iniţiativa Primarului orașului Nădlac, exprimată în Referatul de aprobare, 

înregistrat cu nr. 748/01.02.2021 
 analizând raportul de specialitate al secretarului general al UAT Nădlac, 

înregistrat cu nr. 747/01.02.2021  
 prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare 

cu energie termică în sistem centralizat în orașul  Nădlac, înregistrat cu nr. 
1048/01.02.2008 

 prevederile art. 8 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 35 lit. c), art. 40 alin. (3) din Legea 
nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu 
modificările și completările ulterioare,  

 prevederile art. 5^2, art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind unele 
măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie 
termică a populației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu 
modificările și completările ulterioare și ale Ordinului 1121/1075/2014 privind 
aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 
operatorilor economici care prestează serviciul de interes public economic 
general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în 
sistem centralizat către populație, cu modificările ulterioare,  

 solicitarea SC Apoterm Nădlac S.A, nr.5/15.01.2021, înregistrată la Primăria 
orașului Nădlac cu nr. 570/25.01.2021, referitor la acoperirea pierderilor 
generate de prestarea serviciului public de termoficare în orașul Nădlac, în 
perioada ianuarie 2014- decembrie 2020 

 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 

 Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

 
 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și 
art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
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CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NĂDLAC 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art. 1. Se aprobă pierderile induse de prestarea serviciului public de producție, 

transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, 
înregistrate de operatorul SC APOTERM NĂDLAC SA și neacceptate în preț/tarif, în 
perioada ianuarie 2014 – decembrie 2020, în cuantum de 604.487 lei.  

Art. 2. Se aprobă acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de 
producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem 
centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, pentru operatorul de termoficare SC APOTERM 
NADLAC SA, cu suma de 604.487 lei cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de 
stat aprobate prin Ordinul comun nr.1.121/1.075/2014 al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice şi al Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările și 
completările ulterioare.  
           Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac, 
prin compartiment administrarea patrimoniului local şi se comunică către: 
               - Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios  Administrativ 
– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios                            
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