ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

AVIZAT
SECRETAR
Doina Paul

H O T Ă R Â R E A nr. ____
din ________________2008
privind aprobarea preturilor si tarifelor locale
pentru energia termica produsa si livrata
de catre S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A.
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
- iniţiativa consilierilor locali, reprezentantii consiliului local in Adunarea Generala a
Actionarilor la S.C. C.E.T. Arad S.A., exprimată în Expunerea de motive nr.51.680 din
03.09.2008;
- raportul Biroului Societati comerciale, nr. 51.681 din 03.09.2008;
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad ;
- Avizul A.N.R.S.C. nr. 4.022/18.08.2008, privind modificarea tarifelor locale pentru
transportul si distributia energiei termice de catre S.C. C.E.T. Arad S.A.;
- adresa S.C. C.E.T. Arad S.A. inregistrata sub nr. 50.035/25 august 2008, referitor la
ajustarea tarifelor de transport si distributie energiei termice produsa si livrata de S.C.
C.E.T. Arad S.A.;
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice, nr. 51/2006;
- prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termica, nr. 325/2006 si ale
Ordinului nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau
modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu
energie termica produsa centralizat, exclusiv energia termica produsa in cogenerare,art. 7;
- prevederile O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru
energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate si ale Ordinul nr.
21/514/2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor locale de referinta si
a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termica
furnizata populatiei prin sisteme centralizate,
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. (a) si (d) si art 45 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicata, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.(1) Se apoba tariful local de 29,83 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru transportul
energiei termice produsa in cogenerare, detinata populatiei;
(2) Se apoba tariful local de 95,15 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru distributia
energiei termice produsa in cogenerare, detinata populatiei;
(3) Pretul total (pret producere + tarif transport + tarif distributie) al energiei
termice produse in cogenerare, destinata populatiei de 287,45 lei/Gcal, inclusiv TVA are
urmatoarele componente:
- pretul de producere a energiei termice = 162,47 lei/ Gcal ( inclusiv TVA),
- tariful de transport a energiei termice = 29,83 lei/Gcal (inclusiv TVA ) ,
- tarif de distributie a energiei termice = 95,15 lei/Gcal (inclusiv TVA ).

Art.2.(1) Se apoba tariful local de 25,07 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru
transportul energiei termice produsa in cogenerare, detinata agentilor economici;
(2) Se apoba tariful local de 79,96 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru distributia
energiei termice produsa in cogenerare, detinata agentilor economici .
Art.3. Se aproba majorarea pretului local de facturare pentru energia termica
furnizata populatiei prin sistemul centralizat de la 176,47 lei/Gcal inclusiv TVA la 185,88
lei/Gcal, inclusiv T.V.A. .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR

Biroul Societăţi Comerciale
Neamtiu Corneliu/Neamtiu Corneliu
Cod:PMA-S1-01

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 51.680 din 03.09.2008

În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicata şi ale
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, propun
aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul
obiect aprobarea preturilor si tarifelor locale pentru energia termica produsa si livrata de S.C.
Centrala Electrică de Termoficare S.A. Arad, in sustinerea caruia formulam urmatoarea :

EXPUNERE DE MOTIVE :

Având în vedere:

- Avizul A.N.R.S.C. nr. 4.022/18.08.2008, privind modificarea tarifelor locale pentru
transportul si distributia energiei termice de catre S.C. C.E.T. Arad S.A.;
- adresa S.C. C.E.T. Arad S.A. inregistrata sub nr. 50.035/25 august 2008, referitor la
ajustarea tarifelor de transport si distributie energiei termice produsa si livrata de SC CET
Arad SA,
In baza prevederilor Ordinului nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de
stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de
alimentare cu energie termica produsa centralizat, exclusiv energia termica produsa in
cogenerare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si ale Legii
serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, apreciem ca fiind
oportună adoptarea hotărârii de consiliu, privind aprobarea preturilor si tarifelor locale
pentru energia termica produsa si livrata de S.C. Centrala Electrică de Termoficare S.A. Arad .

Consilieri locali, reprezentantii in AGA la S.C. C.E.T. Arad S.A.
-

Penzes Iuliu Gheorghe ______________________

-

Biringer Bruno Adi ________________

-

Nitu Adrian Henorel ____________________

-

Vlaicu – Hergane Traian _______________

Primaria municipiului Arad
Directia Strategii Publice si Comunicare
Biroul societăţi comerciale
Nr. 51.681 / 03.09.2008

RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la: aprobarea preturilor si tarifelor locale pentru energia termica produsa si
livrata de S.C. Centrala Electrică de Termoficare S.A. Arad
Având în vedere:

- Avizul A.N.R.S.C. nr. 4.022/18.08.2008, privind modificarea tarifelor locale
pentru transportul si distributia energiei termice de catre S.C. C.E.T. Arad S.A.;
- adresa SC CET Arad SA inregistrata sub nr. 50.035/25 august 2008, referitor la
ajustarea tarifelor de transport si distributie energiei termice produsa si livrata de CET
Arad
-prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice, nr. 51/2006, art. 43,
alin. (5):
« Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de operatori şi
se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale consiliilor locale, cu respectarea
metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă. Hotărârile consiliilor
locale vor ţine seama de avizele de specialitate ale autorităţilor de reglementare competente. »

-prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termica, nr.
325/2006
art.40, alin. (1) Preturile locale se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica pe baza
metodologiilor aprobate de autoritatea de reglementare competenta.
art.40, alin.(9) Preturile locale pentru populatie la care se factureaza energia termica se
aproba de autoritatile administratiei publice locale, potrivit reglementarilor in vigoare.

-prevederile Ordinului nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire,
ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de
alimentare cu energie termica produsa centralizat, exclusiv energia termica produsa in
cogenerare:
art.7 Preţurile şi tarifele locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie
termică se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza propunerilor operatorilor/operatorilor
economici, cu avizul preşedintelui A.N.R.S.C.
art.13. (1) Preţurile şi tarifele locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie
termică se pot ajusta, de regulă, la un interval de 3 luni, cu avizul A.N.R.S.C., pe baza cererilor
de ajustare primite de la operatori sau operatorii economici, însoţite de documentaţia de
fundamentare a costurilor.
(3) Ajustarea sau modificarea preţurilor/tarifelor locale pentru serviciile publice
de alimentare cu energie termică se fundamentează de către operatori sau operatori economici
art.15 (1) În cazul în care, după stabilirea/ajustarea preţurilor şi tarifelor locale,
furnizorii de combustibili şi de energie electrică modifică preţurile de livrare, având ca efect
majorarea preţului energiei termice produse, autorităţile administraţiei publice locale pot

aproba recalcularea corespunzătoare a preţurilor, începând cu data primei livrări făcute la noile
preţuri, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli şi a cotei de profit,
cu avizul operativ al autorităţii competente.
(2) Preţurile/tarifele locale medii stabilite/ajustate anterior se vor modifica corespunzător ca
urmare a avizării operative de către A.N.R.S.C. a preţurilor/tarifelor locale ale
operatorilor/operatorilor economici.

-prevederile O.G. nr. 36/2006, privind instituirea preturilor locale de referinta
pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate :
Art.2. Preturile locale de referinta pentru fiecare localitate sunt stabilite de autoritatile
de reglementare competente cu avizul ministerelor implicate
Art.3. (1) Preturile locale ale energiei termice facturate populatiei se aproba de
autoritatile adminsitratiei publice lovale implicate
(2) Autoritatile adminsitratiei publice locale implicate pot aproba preturi locale mai
mici sau mai mari decat cele prevazute la art.2 (1), majorand sau diminuand astfel subventiile
proprii necesare, dupa caz

-prevederile Ordinului nr. 21/514/20.09.2006 privind aprobarea Metodologiei de
stabilire a preturilor locale de referinta si a sumelor necesare pentru compensarea
combustibilului folosit pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme
centralizate
Art.21. In conditiile in care dupa stabilirea preturilor locale de referinta au loc majorari
ale pretului de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice la consumatorii
finali, pana la stabilirea urmatoare a PLR de catre autoritatea de reglementare competenta
diferenta va fi asigurata:
a)
majorarea subventiei unitare ce este asigurata de autoritatile administratiei
publice locale, din bugetele locale
b)
majorarea pretului local de facturare

Propunem aprobarea preturilor si tarifelor locale pentru energia termica produsa
si livrata de S.C. Centrala Electrică de Termoficare S.A. Arad

DIRECTOR
Claudia Macra

ŞEF BIROU,
Neamţiu Corneliu

