
[Red./Dact.ASA/1 ex] Page 1 of 2 

 
H O T Ă R Â R E Nr.70 

privitor la: aprobarea pre\urilor/tarifelor pentru energia termic` produs` pe baz` de gaze 
naturale de c`tre SC CET GOVORA SA [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti 

 
 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` din 
data de 09  decembrie 2014 la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul de 
13 [n func\ie. 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL nr.59/2013 a 
fost ales pre]edinte de ]edin\` dl Pahomnie Constantin. 

{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i rapoartele de avizare ale 
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

|in@nd cont de: 
- raportul de specialitate al compartimentului energetic ]i transport, [nregistrat sub 

nr.11354/27.11.2014, prin care se propune aprobarea pre\urilor/tarifelor pentru energia termic` 
produs` pe baz` de gaze naturale de c`tre SC CET GOVORA SA [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti; 

- Avizul ANRSCUP nr.225341/12.11.2014 privind stabilirea pre\urilor pentru energia 
termic` produs` ]i distribuit`, pe baz` de gaze naturale, de c`tre SC CET GOVORA SA 
Rm.V@lcea pentru ora]ul B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea; 

-posibilitatea limitat` a bugetului local de a asigura subven\ii pentru energie termic` 
produs` [n system centralizat; 

- HCL nr.23/25.03.2011 privitor la "Aprobare pre\uri pentru energia termic` produs` ]i 
distribuit`, pe baz` de gaze naturale, de c`tre SC CET GOVORA SA Rm.V@lcea pentru ora]ul 
B`ile Ol`ne]ti"; 

- HCL nr.34/29.04.2011 privind Aprobarea pre\ului local de referin\` pentru energia 
termic` furnizat` popula\iei prin sisteme centralizate, precum ]i a compens`rii unitare a 
combustibilului folosit pentru producerea energiei termice; 
          - H O T Ă R Â R E A nr.71/28 octombrie 2011privitor la: Aprobarea pre\urilor/tarifelor 
pentru energia termic` produs` pe baz` de gaze naturale de c`tre SC CET GOVORA SA [n 
ora]ul B`ile Ol`ne]ti. 
            - HCL nr.72/23.12.20132011privitor la: Aprobarea pre\urilor/tarifelor pentru energia 
termic` produs` pe baz` de gaze naturale de c`tre SC CET GOVORA SA [n ora]ul B`ile 
Ol`ne]ti. 

{n conformitate cu prevederile art.3 ]i din OG nr.36/2006 privind instituirea preţurilor 
locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme 
centralizate,modificat` ]i completat` prin OUG nr.69/2011, ale Legii nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilit`\i publice, ale Legii serviciului public de alimentare cu energie 
termic`, nr.325/2006, ale Ordinului comun ANRDE ]i ASGC nr.21/514/2006 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, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale Ordinului ASGC nr.91/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, ale 
Ordinului ANRSPGC nr.66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau 
modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie 
termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, OUG nr.69/2011, 
precum ]i ale Legii nr.52/2003 privind transparen\a decizional`. 
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{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv voturi 
"pentru" = 13  

{n temeiul art.36 alin.2 lit. "d", alin.6 lit."a" pct.14 ]i art.45 alin.1, coroborate cu art.115 
alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu 
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea 

 
 

H O T ~ R ^ R E 
 
 

Art.1 – Se aprob` pre\ul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă 
pe baz` de gaze naturale în sistem centralizat destinată populației la nivelul 353,46 lei/Gcal, 
inclusiv TVA, conform Avizului ANRSCUP nr.225341/12.11.2014. 

Art.2 – Se aprob` pre\ul local de  285,05 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termic` 
produs` pe baz` de gaze naturale, inclusive distribu\ia furnizat` agen\ilor economici prin 
sisteme centralizate, [n scopul [nc`lzirii locuin\elor ]i al prepar`rii apei calde menajere. 

Art.3 – Se aprob` subven\ia unitar` acordat` de la bugetul local pentru energia termic` 
produs` pe baz` de gaze naturale, furnizat` popula\iei prin sistemul centralizat [n ora]ul B`ile 
Ol`ne]ti la nivelul de 76,57 lei/Gcal, inclusiv TVA. 

Art.4 – Se aprob` pre\ul local a energiei termice produse pe baz` de gaze naturale  
destinat` populației la valoarea de 276,89 lei/Gcal, inclusiv TVA. 

Art.5 - Pre\urile ]i tarifele aprobate conform prezentei hot`r@ri intr` [n vigoare ]i se 
aplic` [ncep@nd cu data de 01.12.2014, dat` la care [nceteaz` aplicabilitatea ]i valabilitatea 
tuturor hot`r@rilor anterioare privind stabilirea ]i aprobarea pre\urilor/tarifelor pentru energia 
termic` produs`, distribuit` ]i furnizat` de c`tre de c`tre SC CET GOVORA SA Rm.V@lcea 
pentru ora]ul B`ile Ol`ne]ti. 

Art.6 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul 
localit`\ii prin compartimentul energetic. 

Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, compartimentului energetic, asocia\iilor de 
proprietari, SC CET GOVORA SA Rm.V@lcea, ANRSC, Institu\iei Prefectului jude\ului 
V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are pe site-ul prim`riei. 

 
 

 
                   Pre]edinte de ]edin\` 
           PAHOMNIE CONSTANTIN                                                                                                 
 
                                                                                                                 Contrasemneaz` 

SECRETAR,              
                                jr. Nicolae Gorgan 

 
 
 
 
 
 
 

B`ile Ol`ne]ti 09 decembrie 2014 


