
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
       PROIECT 

 
     HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind aprobarea preţului local la energia termică produsă, distribuită şi 
furnizată din centralele termice, pe bază de gaze naturale şi prin puncte termice, 

precum şi a tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie 
şi agenţii economici 

 
 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.08.2017; 

 Având în vedere raportul nr.116796/2017 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea preţului local la energia termică produsă, distribuită şi furnizată din 
centralele termice, pe bază de gaze naturale şi prin puncte termice, precum şi a tarifului 
de distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie şi agenţii economici;  

     În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi Legea serviciului public de alimentare cu energie 
termică nr.325/2006; 

 În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

    Art.l. Se aprobă preţul local la energia termică produsă, distribuită şi furnizată din 
centralele termice, pe bază de gaze naturale, în cuantum de 348,71 lei/Gcal, 
exclusiv T.V.A., pentru agenţii economici şi în cuantum de 414,96 lei/Gcal, 
inclusiv T.V.A.,  pentru populaţie. 

    Art.2.Se aprobă tariful de distribuţie a energiei termice, prin punctele termice, în 
cuantum de 110,31 lei/Gcal, exclusiv T.V.A., pentru agenţii economice şi în 
cuantum de de 131,27 lei/Gcal, inclusiv T.V.A., pentru populaţie. 

    Art.3. Se aprobă preţul de distribuţie şi furnizare a energiei termice, prin punctele 
termice,  în cuantum de 234,14 lei/Gcal, exclusiv T.V.A., pentru agenţii economici 
şi în cuantum de 278,63 lei/Gcal., inclusiv T.V.A., pentru populaţie. 

    Art.4. Se aprobă tariful la energia termică facturată populaţiei, în cuantum de 236,86 
lei/Gcal. 

    Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
art.15 din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 
energie termică, în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.256/2012 şi îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.121/2008, nr.353/2010 şi nr.53/2016. 



      Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Termo Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

        INIŢIATOR,  AVIZAT, 
           PRIMAR,   PT.SECRETAR, 

            Mihail GENOIU    Ovidiu MISCHIANU 
              
 



   

                                                                                                   
 

DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  

Serviciul Administrarea şi Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 

Compartimentul Energetic 

NR. 116796 / 28.08.2017                                                                           

 

 

                                                                                  Se aprobă, 

                                                                                  PRIMAR, 

                                                                                   Mihail GENOIU 

 

 

RAPORT 
 

 

 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2, lit. d, din Legea nr. 51/2006, producţia, 
transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat este un serviciu de 
utilitate publică. 
 Conform prevederilor art. 8 alin. 2, lit. d şi art. 40 din Legea serviciului public de 
alimentare cu energie termică nr. 325/2006, 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. 
 De asemenea, conform prevederilor art.6 alin.3 din Ordinul ANRSC nr.66/2007, 
propunerile privind preţul local al energiei termice, înaintate de operatorul serviciului public 
de alimentare cu energie termică, vor fi aprobate în termen de 30 de zile de către autorităţile 
administraţiei publice locale implicate.  
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2008, preţul local 
pentru populaţie la energia termică produsă, distribuită şi furnizată din centralele termice, pe 
bază de gaze naturale, s-a stabilit la 270,28 lei/Gcal (exclusiv TVA) iar pentru agenţii 
economici, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 353/2010 la 217,41  
lei/Gcal (exclusiv TVA). 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53/2016, tariful local la energia termică 
distribuită prin punctele termice pentru populaţie şi agenţi economici s-a stabilit la 117,28 
lei/Gcal, exclusiv TVA, preţul final, incluzând preţul pentru energia termică livrată de 
Complexul Energetic Oltenia de 120,83 lei/Gcal, exclusiv TVA, fiind de 262,27 lei/Gcal, 
inclusiv TVA. 
 Preţul pentru energia termică livrată sub formă de apă caldă, facturat de către CEO de 
la 1 ianuarie 2017, este de 123,83 lei/Gcal fără TVA, conform adresei SC Termo Craiova 
nr.461/03.01.2017 . 
 În conformitate cu prevederile HCL nr.27/21.07.2016 valoarea pierderilor 
tehnologice de energie termică au fost stabilite la 19,31% pentru punctele termice şi de 
21,05% pentru centralele termice, iar conform prevederilor HCL nr.133/29.09.2016 s-a 
aprobat o cotă de dezvoltare a SACET de 5% din tariful de producere şi distribuţie a 
energiei termice. 
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 În vederea punerii în practică a celor două hotărâri amintite mai sus, SC Termo 
Craiova SRL a fundamentat noi preţuri şi tarife către ANRSC în vederea avizării. 
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova cu nr. 
109662/09.08.2017, S.C. Termo Craiova S.R.L. solicită, în baza avizelor date de ANRSC,  
aprobarea tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice, distribuită prin punctele 
termice, şi a preţului local la energia termică produsă, distribuită şi furnizată din centralele 
termice pe bază de gaze naturale, după cum urmează: 

− de 110,31 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru agenţii economici şi de 132,37 lei, 
inclusiv TVA de 20%, pentru populaţie, conform Avizului nr. 423345/2016 dat de 
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice (A.N.R.S.C.), 

− preţul local la energia termică produsă, distribuită şi furnizată din centralele 
termice pe bază de gaze naturale, s-a stabilit la 348,71 lei/Gcal, exclusiv TVA, 
pentru agenţii economici şi 418,45 lei/Gcal, inclusiv TVA de 20%, pentru 
populaţie, conform Avizului nr. 424221/2016 dat de  Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.). 

 Având în vedere faptul că, de la 1 ianuarie 2017, TVA s-a modificat de la 20% la 
19%, pe cale de consecinţă tariful şi preţul pentru populaţie, avizat de A.N.R.S.C., se 
modifică astfel: 

− tariful de distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie şi agenţii 
economici, distribuită prin punctele termice, se modifică de la 132,37 lei/Gcal la 
131,27 lei/Gcal, inclusiv TVA ( 132,37 - 20% + 19% = 131,27 ). 

− preţul local la energia termică produsă, distribuită şi furnizată din centralele 
termice pe bază de gaze naturale, pentru populaţie şi agenţii economici, se 
modifică de la 418,45 lei/Gcal la  414,96 lei/Gcal, inclusiv TVA (418,45 - 20% + 
19% = 414,96).  

 Din cele arătate mai sus rezultă un preţ final, pentru energia termică distribuită prin 
punctele termice, de 110,31 + 123,83 = 234,14 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru agenţii 
economici şi 131,27 +147,36 = 278,63 lei , inclusiv TVA, pentru populaţie. 
 Având în vedere faptul că tariful energiei termice produsă în punctele termice, care 
reprezintă aproximativ 93% din energia termică livrată populaţiei, se modifică de la 262,27 
lei/Gcal la 278,63 lei/Gcal, se propune modificarea tarifului local la energia termică 
facturată populaţiei de la 220,5 lei/Gcal la 236,86 lei/Gcal, inclusiv TVA, reprezentând o 
creştere de 7,42%. 
 Anexăm la prezenta: 
 Copii după adresele 109662/09.08.2017 şi 461/03.01.2017 înaintate de  SC Termo 
Craiova SRL. 
 Copie după Avizul A.N.R.S.C. nr. 424221/24.11.2016 privind preţul local pentru 
producerea, distribuţia şi furnizarea energiei termice din Centralele Termice. 
 Copie după Avizul A.N.R.S.C. nr. 423345/14.11.2016 privind tariful local pentru   
distribuţia şi furnizarea energiei termice cumpărate de la SC Complexul Energetic Oltenia 
SA. 
 Avînd în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de oportunitate şi 
legalitate, supunem spre aprobare Consiliului  Local al Municipiului Craiova următoarele 
preţuri, respectiv tarife, practicate de operatorul serviciului de furnizare a energiei termice în 
municipiul Craiova, SC Termo Craiova SRL: 

− aprobarea preţului local la energia termică produsă, distribuită şi furnizată din 
centralele termice, pe bază de gaze naturale, în cuantum de 348,71 lei/Gcal, 



   

exclusiv TVA pentru agenţii economici şi de 414,96lei/Gcal, inclusiv TVA, 
pentru populaţie; 

− aprobarea tarifului de distribuţie a energiei termice prin punctele termice, în 
cuantum de 110,31 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru agenţii economici şi de 
131,27 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru populaţie; 

− aprobarea preţului de distribuţie şi furnizare a energiei termice, prin punctele 
termice, în cuantum de 234,14 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru agenţii 
economici şi de 278,63 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru populaţie; 

− pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.15 din 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie 
termică în municipiul Craiova, aprobat prin H.C.L. nr. 256/2012; 

− aprobarea tarifului la eneria termică facturată populaţiei în cuantum de 236,86 
lei/Gcal; 

− încetarea efectelor H.C.L.nr. 121/2008, H.C.L.nr.353/2010 şi H.C.L. 
nr.53/2016,  

 
       
    
 
 
 
 
 
 Direcţia Economico Financiară                                      Direcţia Servicii Publice 

  Director Executiv,                                                     Director Executiv, 
Lucia ŞTEFAN                                                          Delia CIUCĂ 

 
 
 
 
 
 
  

Vizat de legalitate, 
cons. juridic  Nicoleta BEDELICI  

                  Director Executiv  Adjunct 
                          Alin GLĂVAN 

  
  

 
 

              Întocmit, 
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