MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR._____
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului
Craiova să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj,
modificarea tarifelor pentru distribuția şi furnizarea energiei termice distribuită în
sistem centralizat
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.11.2021;
Având în vedere referatul de aprobare nr.211659/2021, raportul nr.211895/2021
întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.212101/2021 al Direcţiei
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune
mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să aprobe și să
voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj, modificarea tarifelor pentru
distribuția şi furnizarea energiei termice distribuită în sistem centralizat;
În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare și Legii
serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit. n, art.139 alin.3 lit.h, art.154
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă modificarea tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice,
distribuită prin punctele termice pentru populație şi agenţii economici, de la
415,30 lei/Gcal, la 487,41 lei/Gcal (TVA inclus).
Art.2. Se aprobă modificarea tarifului de distribuție și furnizare a energiei termice
distribuită din centrale termice, de la 701,93 lei/Gcal, la 930,93 lei/Gcal (TVA
inclus).
Art.3. Se aprobă modificarea tarifului local pentru populație, de la 390 lei/Gcal, la
462,11 lei/Gcal (TVA inclus).
Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova
să aprobe si să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj,
modificarea, începând cu 1 noiembrie 2021, a tarifelor pentru distribuția și
furnizarea energiei termice distribuită în sistem centraliza.
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Termo Urban
Craiova S.R.L. și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIȚIATOR,
AVIZAT,
PRIMAR,
SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU
Nicoleta MIULESCU

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea şi Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică
Compartimentul Energetic
Nr. 211895/24.11.2021
RAPORT
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova prin Consiliul Local să
voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI Termis Dolj majorarea tarifului la
energie termică furnizată prin punctele termice, centrale termice şi a preţului local la
energia termică facturată populaţiei
Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.
287/24.11.2021, S.C. Termo Urban Craiova SRL solicită modificarea tarifului pentru
energia termică distribuită prin punctele termice și centralele termice, de la 1 noiembrie
2021, datorită modificării preţului la apa fierbinte furnizată de către Complexul Energetic
Oltenia, datorită creșterii tarifului la gaze naturale și energie electrică.
În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2, lit. d, din Legea nr. 51/2006, alimentarea
cu energie termică în sistem centralizat este un serviciu de utilitate publică.
În conformitate cu prevederile art. 23, alin. 2, din acelaşi act normativ, gestiunea
serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează ca gestiune directă sau gestiune
delegată, modalitatea de gestiune fiind stabilită prin hotărâre a consiliului local.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 2, lit. d şi art. 40 din Legea
serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și
completările ulterioare, în asigurarea acestui serviciu, autorităţile administraţiei publice
locale au printre atribuţii şi aprobarea, în condiţiile legii, a propunerilor privind nivelul
preţului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică, înaintate de către
operatorii serviciului.
Prin H.C.L. nr. 114/2021, Consiliul Local al Municipiului Craiova, a aprobat Studiul
de oportunitate privind alegerea modalității de gestiune a serviciului de alimentare cu
energie termică în municipiul Craiova, a aprobat alegerea gestiunii directe, ca modalitate de
gestiune pentru serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în
municipiul Craiova și a aprobat mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Termis Dolj să atribuie în numele si pe seama unităților administrative membre, contractul
de delegare al serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, prin
gestiune directă, către operatorul regional S.C. Termo Urban S.R.L.
În vederea ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri, Asociația de Dezvoltare Termis
Dolj, prin Hotărârea nr. 1/2021, a atribuit contractul de delegare pentru serviciul de
alimentare cu energie termică în sistem centralizat către operatorul regional S.C. Termo
Urban Craiova SRL, contract cu o durată de 5 ani, contract care în anexa nr. 7, cuprinde
tarifele aferente acestui serviciu.
Prin HCL nr.336/2021 s-a aprobat mandatarea reprezentantului Consiliului Local al
Municipiului Craiova să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Termis Dolj modificarea tarifelor la furnizarea energiei termice.
Aceste tarife aprobate erau următoarele: tariful de distribuţie şi furnizare a energiei
termice, distribuită prin punctele termice pentru populație şi agenţii economici – 415,30 lei,
tariful de distribuție și furnizare a energiei termice distribuită din centrale termice – 701,93
lei, tariful local pentru populație – 390 lei.
Potrivit art. 21, alin. 1 din din HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutivcadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice, hotărârile adunării generale care prevăd atribuţii

pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, nu pot fi votate de
reprezentanţii asociaţilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin
hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.
De asemenea din momentul atribuirii contractului de delegare si până în momentul de
fată, au crecut preturile pentru energie electrică și gaze naturale astfel: la energia electrică
tariful existent în momentul atribuirii contractului a fost de la 495 lei/oră/MW, iar în
momentul de față a ajuns la 971,69 lei//MW, prețul la gaze naturale a crescut de la 166,12
lei/MW la 264,53 lei/MW.
Prin adresa înregistrată la S.C. Termo Urban Craiova SRL sub nr. 8805/29.10.2021,
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei comunică faptul că se aprobă
prețul de 185,60 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică livrată sub formă de apă
fierbinte, adică 185,6 lei/Mwh x 1,163 ( constanta de transformare) = 215,85 lei/Gcal+TVA
= 256,86 lei/Gcal, destinată SACET. Având în vedere că prețul de distribuție din punctele
termice este de 193,74 lei/Gcal, respectiv 230,55 lei/Gcal cu TVA inclus, rezultă un tarif
total de 487,41 lei/Gcal pentru energia terimică distribuită din punctele termice.
Pentru energia termică produsă în centrale termice, avizat de ANRE nr.23/2021, este
de 782,29 lei/Gcal, respectiv 930,93 lei/Gcal cu TVA inclus.
Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi
oportunitate precum şi prevederile art.129 alin.(2), lit.d), alin. (7) lit. n), coroborat cu
prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului
Craiova modificarea următoarelor tarife, începând cu 1 noiembrie 2021:

modificarea tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice, distribuită prin
punctele termice pentru populație şi agenţii economici, de la 415,30 lei/Gcal la
487,41 lei/Gcal, TVA inclus;

modificarea tarifului de distribuție și furnizare a energiei termice distribuită din
centrale termice de la 701,93 /Gcal la 930,93 /Gcal, TVA inclus;

modificarea tarifului local pentru populație de la 390 lei/Gcal la 462,11 lei/Gcal,
TVA inclus;

mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova prin Consiliul Local să aprobe
si să voteze în adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj, modificarea tarifelor
pentru distribuția și furnizarea energiei termice distribuită în sistem centralizat.

Director Executiv,
Delia Ciucă
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data
Semnătura

Șef Serviciu,
Alina Marin
Îmi asum responsabilitateaprivind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data
Semnătura

Director Ex. Adjunct,
Alin Glăvan
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data
Semnătura

Întocmit,
inspector Gabriel Roșca
Îmi asum responsabilitatea pentru
legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data
Semnătura

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 212101/ 24.11.2021
RAPORT DE AVIZARE
Având în vedere:

 Referatul de aprobare nr. 211659/24.11.2021 al Direcției Servicii Publice - Serviciul













Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
Raportul de specialitate nr. 211895/24.11.2021 al Direcției Servicii Publice Serviciul Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006;
HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice;
Decizia ANRE nr. 1312/30.06.2021;
HCL nr. 114/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea
modalitații de atribuire a contractului de delegare pentru serviciul public de
alimentare cu energie termică in sistem centralizat, în municipiul Craiova;
HCL nr. 336/2021 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al
Municipiului Craiova să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților
Termis Dolj, modificarea tarifelor pentru distribuția şi furnizarea energiei termice
distribuită în sistem centralizat;
Hotărârea AGA ADI Termis Dolj nr. 1/2021;
adresa din 24.11.2021 a S.C. Termo Urban Craiova SRL;
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZĂM FAVORABIL
propunerea privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul
Local să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI Termis Dolj majorarea tarifului la
energie termică furnizată prin punctele termice, centrale termice şi a preţului local la energia
termică facturată populaţiei.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ovidiu Mischianu
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data 24.11.2021
Semnatura

ÎNTOCMIT,
consilier juridic Ana-Maria Mihaiu
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data 24.11.2021
Semnatura

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Compartimentul Energetic
Nr.211659 /24.11.2021
Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentatului Municipiului Craiova
prin Consiliului Local să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj
majorarea tarifului la energie termică furnizată prin punctele termice, centrale
termice şi a preţului local la energia termică facturată populaţiei
Prin adresa înregistrată la S.C. Termo Urban Craiova SRL cu nr.8805/24.10.2021 și
transmisă către Consiliul Local al Municipiului, S.C. Termo Urban Craiova SRL solicită
modificarea tarifului pentru energia termică distribuită prin punctele termice și centralele
termice din cauza preţului la apa fierbinte furnizată de către Complexul Energetic Oltenia,
din cauza creșterii tarifului la gaze naturale și energie electrică.
S.C. Termo Urban Craiova SRL ne solicită ca tariful de distribuţie şi furnizare a
energiei termice, distribuită prin punctele termice pentru populație şi agenţii economici, sa
fie conform Avizului ANRE de 193,74 lei/Gcal, respectiv 230,55 lei/Gcal, TVA inclus, la
care se adaugă tariful apei fierbinți de la CEO de 256,86 lei/Gcal, rezultând un tarif de
487,41lei/Gcal, iar tariful de distribuție și furnizare a energiei termice distribuită din
centrale termice să fie de 782,29 lei/Gcal, respectiv 930,93 lei/Gcal, TVA inclus.
Conform prevederilor art.40 pct.9 din Legea serviciului public de alimentare cu
energie termică nr.325/2006, cu modificările și completările ulterioare, diferenţa dintre
preţurile locale ale energiei termice şi preţurile locale pentru populaţie se alocă din bugetele
autorităţilor administraţiei publice locale.
Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova
următoarele:

modificarea tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice, distribuită prin
punctele termice pentru populație şi agenţii economici, de la 415,30 /Gcal la
487,41lei /Gcal lei/Gcal, la, TVA inclus;

modificarea tarifului de distribuție și furnizare a energiei termice distribuită din
centrale termice de la 701,93 lei/Gcal la 930,93 lei/Gcal lei/Gcal, TVA inclus;

modificarea tarifului local pentru populație de la 390 lei lei/Gcal la 462,11 lei
/Gcal, TVA inclus;

mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova prin Consiliul Local
să
aprobe si să voteze în adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj, modificarea
tarifelor pentru distribuția și furnizarea energiei termice distribuită în sistem
centralizat.

PRIMAR,
Lia Olguţa VASILESCU

Întocmit,
DIRECTOR EXECUTIV
Delia Ciucă

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Alin GLĂVAN

