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HOTĂRÂREA nr. 15
din 27.01.2009
privind aprobarea preţurilor locale pentru servicii publice de alimentare cu energie
termică prestate de SC Apoterm Nădlac SA la utilizatori cu care a încheiat contracte
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
27.01.2009,
Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului Oraşului Nădlac nr.646/2009
 referatul S.C. Apoterm Nădlac S.A. nr.21/20.01.2009 şi fundamentarea
principalelor elemente de cheltuieli pentru energia termică produsă pe bază de apă geotermală
întocmită de S.C. Apoterm Nădlac S.A., înregistrată la Primăria Oraşului Nădlac sub
nr.540/20.01.2009
 Avizul ANRSC nr.4902112/19.01.2009 privind modificarea preţurilor locale
pentru producerea şi distribuţia energiei termice de către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. judeţul
Arad
 prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare
 prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie
termică, cu modificările şi completările ulterioare
 prevederile Ordinului preşedintelui ANRSC privind aprobarea Metodologiei de
stabilire, ajutare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de
alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în
cogenerare nr.66/2007
 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 economicofinanciare, 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 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă preţurile locale pentru serviciile publice de energie termică, prestate de
S.C. Apoterm Nădlac S.A. la utilizatori cu care are încheiate contracte, după cum urmează:
 preţul local de 41,89 leiGj ( 175,38 lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru energia termică
produsă pe bază de apă geotermală, inclusiv distribuţia, destinată agenţilor economici
 preţul local de 49,85 lei/Gj ( 208,70 lei/Gcal ), inclusiv TVA, pentru energia termică
produsă pe bază de apă geotermală, inclusiv distribuţia, destinată populaţiei
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
 primarului oraşului Nădlac
 S.C. Apoterm Nădlac S.A.
 A.N.R.S.C.
 compartimentului contabilitate casierie din cadrul primariei
 cetăţenilor, prin afişare
 Instituţiei Prefectului judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Preşedinte de şedinţă
LUPŞA EUGEN

JURIDIC

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
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