
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
 

     HOTĂRÂREA NR.___ 
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 

Craiova să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj, 
modificarea tarifului la energie termică furnizată prin punctele termice şi prin 

centralele termice 
 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2022; 

    Având în vedere referatul de aprobare nr.147009/2022, raportul nr.147010/2022  
întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.147774/2022 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova să aprobe și să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj, modificarea tarifului la energie 
termică furnizată prin punctele termice şi prin centralele termice;  

     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, Hotărârii Guvernului 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 şi avizul ANRE nr.34/2022; 

  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.1. Se aprobă modificarea tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice, 

distribuită prin punctele termice pentru populație şi agenţii economici, de la 
431,76 lei/Gcal, la 463,51 lei/Gcal, exclusiv TVA. 

Art.2. Se aprobă modificarea prețului local de producere, distribuție și furnizare a 
energiei termice distribuită din centrale termice, de la 2145,40 lei/Gcal, la 
869,20 lei/Gcal, exclusiv TVA. 

Art.3.  Se aprobă modificarea tarifului local de facturare pentru populație, de la 388,33 
lei/Gcal, la 420,08 lei/Gcal, exclusiv TVA. 

Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentanților Municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI Termis 
Dolj, ordinea de zi din data de 31.08.2022, ora 09,00. 

Art.5. Se împuterniceşte președintele Adunării Generale a Asociaților ADI Termis Dolj, 
doamna Maria Nuță,  să semneze actul adițional la contractul de delegare a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 
în municipiul Craiova. 

    Art.6. Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.91/2022. 



    Art.7. Se aprobă cota de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizat cu energie 
termică (SACET), în cotă procentuală de 5% din tariful de producere şi 
distribuţie a energiei termice pentru Termo Urban Craiova S.R.L. 

   Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Termo Urban 
Craiova S.R.L., doamna Maria Nuță, reprezentanții Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaților ADI Termis Dolj și Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „TERMIS DOLJ” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 
 
 
 
 

 
       INIŢIATOR,        AVIZAT, 
          PRIMAR,         SECRETAR GENERAL, 

   Lia-Olguța VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 
   

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.   147009 /   22 . 08 .2021 

                                                      

   Referat de aprobare   
a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Craiova prin Consiliului 
Local să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj modificarea tarifului la energie 
termică furnizată prin punctele termice și prin centralele termice și aprobarea cotei de dezvoltare a 
sistemului de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) în cotă procentuală de 5% din 
tariful de producere și distribuție a energiei termice pentru Termo Urban Craiova SRL. 
 
 
 Prin adresa nr. 189/22.08.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
147701/22.08.2022, Asociația A.D.I. Termis Dolj solicită modificarea tarifului pentru energie 
termică distribuită prin punctele termice și centralele termice, ca urmare a modificării prețului la apă 
fierbinte furnizate de CEO, conform Deciziei nr.1091/29.06.2022, prețul de 223,43  lei/MWh, 
exclusiv TVA, pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte, adică 223,43 lei/Mwh x 
1,163 ( constanta de transformare) = 259,85 lei/Gcal, de la 215,85 lei/Gcal, transmisă de Autoritatea 
Națională de Reglementare în domeniul Energiei, precum și a plafonării prețurilor la energie 
electrică și gaze naturale, modificarea tarifului pentru energia termică distribuită prin punctele 
termice și centrale termice.   

 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 nr. 34 , de 203,66 lei/Gcal, exclusiv TVA, la care se adaugă tariful apei fierbinți de 
la CEO, conform Deciziei nr.1091/2022 de 223,43 lei/Mwh x 1,163 (constantă de transformare din 
MW în Gcal) = 259,85 lei/Gcal, rezultând un tarif de 463,51 lei/Gcal, exclusiv TVA, iar prețul de 
producere, distribuție și furnizare a energiei termice distribuită din centrale termice să fie de 869,02 
lei/Gcal, exclusiv TVA 
 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.  

Prin adresa înregistrată la Termo Urban Craiova SRL cu nr. 4937/08.06.2022 și la Consiliul 
Local al Municipiului cu nr.109/08.06.2022, Termo Urban Craiova SRL solicită aprobarea cotei de 
dezvoltare și modernizare a sistemului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat 
(SACET) din municipiul Craiova exprimată în cotă procentuală de 5% din tariful de producere și 
distribuție a energiei termice pentru Termo Urban Craiova SRL. 
  S.C. Termo Urban Craiova SRL ne propune ca sumele constituite ca urmare a aplicării cotei 
de dezvoltare și modernizare să fie utilizate pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 
SACET, pe baza programului de dezvoltare avizat de autoritățile administrației publice locale, 
exclusiv pentru scopul în care a fost constituit, conform prevederilor art..40 alin. (5) din Legea 
serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 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 431,76 lei/Gcal la 463,51 
lei/Gcal,  exclusiv TVA ; 

  Modificarea prețului local de producere, distribuție și furnizare a energiei termice 
distribuită din centrale termice de la 2145,40 lei/Gcal  la 869,20 lei/Gcal, exclusiv TVA ; 



   

 Tariful local de facturare pentru populație crește la  420,08 lei /Gcal, exclusiv TVA; 
- Mandatarea reprezentanților Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, să aprobe și să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI Termis Dolj, ordinea de zi  ; 
- Împuternicirea președintelui Adunării Generale a Asociaților ADI Termis Dolj, doamna 

Maria Nuță,  să semneze actul adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Craiova; 

- Modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 494/2021 privind mandatarea 
reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul 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. 

- Aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizat cu energie termică 
(SACET) în cotă procentuală de 5% din tariful de producere și distribuție a energiei 
termice pentru Termo Urban Craiova SRL 
 
 

 
   Primar, 

                            Lia Olguţa VASILESCU 

   
      

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciuca Alin Glavan 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:             08.2022 
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:           08.2022 
Semnătura:  
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RAPORT 
privind mandatarea reprezentanților Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI Termis Dolj modificarea tarifului la 

energie termică furnizată prin punctele termice și prin centralele termice și 
aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizat cu energie 

termică (SACET) în cotă procentuală de 5% din tariful de producere și distribuție a 
energiei termice pentru                                                                                                      

Termo Urban Craiova SRL. 
 

 
 Prin adresa nr. 189/22.08.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 
nr. 147701/22.08.2022, Asociația A.D.I. Termis Dolj solicită modificarea tarifului pentru 
energie termică distribuită prin punctele termice și centralele termice, ca urmare a 
modificării prețului la apă fierbinte furnizate de CEO, conform Deciziei 
nr.1091/29.06.2022, prețul de 223,43  lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică 
livrată sub formă de apă fierbinte, adică 223,43 lei/Mwh x 1,163 ( constanta de 
transformare) = 259,85 lei/Gcal, de la 215,85 lei/Gcal, transmisă de Autoritatea Națională 
de Reglementare în domeniul Energiei, precum și a plafonării prețurilor la energie 
electrică și gaze naturale, modificarea tarifului pentru energia termică distribuită prin 
punctele termice și centrale termice.   
 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. 494/2021 s-a aprobat mandatarea reprezentantului 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 

Prin HCL nr. 91/2022 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, modificându-se în mod corespunzător Hotărârea Consliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 494/2021. 

Potrivit art. 21, alin. 1 din din 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, 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. 

 Tarifele aprobate sunt următoarele: tariful de distribuţie şi furnizare a energiei 
termice, distribuită prin punctele termice pentru populație şi agenţii economici – 431,76 
lei/Gcal, exclusiv TVA, prețul de producție, distribuție și furnizare a energiei termice 
distribuită din centrale termice – 2145,40 lei/Gcal, exclusiv TVA, tariful local  pentru 
populație – 388,33 lei/Gcal, exclusiv TVA. 
 Potrivit art 1 alin2 din OUG 27/2022 ‚”Prin derogare de la prevederile art 180 alin 
1 din Legea nr 123/2012 , cu modificarile si completarile ulterioare , pentru consumul 
realizat in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 , pretul final facturat de catre 
furnizorii de gaze naturale este de maxim 0.37 lei /kWh cu TVA inclus  ( respectiv 0,31 
lei /kWh fara TVA ), in cazul clientilor noncasnici al caror consum anual de gaze naturale 
realizat in 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh . 
    Conform prevederilor art 1 alin 1 lit. C din OUG nr 27/2022 privind masurile 
aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 
aprilie 2022- 31 martie 2023 , precum si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative din domeniul energiei , cu modificarile si completarile ulterioare : Prin 
derogare de la prevederile art 80 alin 2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale 
nr 123/2012 , pentru consumul realizat in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 , 
pretul final facturat de catre furnizori este : maximum 1 leu/kWh , cu TVA inclus ( 
respectiv 0.84 lei fara TVA ) ,in cazul clientilor noncasnici . 
      La cheltuielile cu energia electrica tehnologica , energie electrica cumparata de la 
CEZ Vanzare , s-au  estimat pentru centrale termice cheltuieli in valoare de 143.126 lei. 
Pentru puncte termice, cheltuielile cu energia electrica s-au estimat la o valoare de 
4.137.127 lei . La cheltuielile cu energia electrica – sediu centrale termice s-a calculat o 
valoare 15.117 lei iar pentru puncte termice 32.126 lei conform Notei de fundamentare . 
      Pentru cheltuielile cu gazele naturale se estimeaza o cheltuiala in valoare de 
9.821.322 lei . 

Prin adresa înregistrată la Termo Urban Craiova SRL sub nr. 6179 / 01.07 .2022, 
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei comunică faptul că se 
aprobă prețul reglementat pentru energia termică livrată de CET II în SACET, conform 
Deciziei nr.1091/29.06.2022, prețul de 223,43  lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia 
termică livrată sub formă de apă fierbinte, adică 223,43 lei/Mwh x 1,163 ( constanta de 
transformare) = 259,85 lei/Gcal, de la 215,85 lei/Gcal. Având în vedere că prețul de 
distribuție din punctele termice, avizat ANRE, este de 203,66 lei/Gcal, rezultă un tarif 
total de 463,51 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termică distribuită din punctele 
termice.  



   

Pentru energia termică produsă în centrale termice, avizat de ANRE cu nr. 
34/17.08.2022, prețul se reduce de la 2.145,40 la  869,20 lei/Gcal, exclusiv TVA . 

Potrivit prevederilor art. 40, alin.(11) din Legea nr. 325/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, privind alimentarea cu energie termică, în cazul în care, după 
ajustarea preţurilor şi tarifelor, furnizorii de combustibili şi de energie electrică modifică 
preţurile de livrare, având ca efect majorarea preţului energiei termice produse, 
autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după 
caz, aprobă recalcularea corespunzătoare a preţurilor locale şi, după caz, a preţurilor 
locale pentru populaţie, cu avizul autorităţii de reglementare competente, începând cu 
data primei livrări făcute la noile preţuri, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte 
elemente de cheltuieli şi a cotei de profit, conform prevederilor metodologiei aprobate de 
autoritatea competentă, care are dreptul să prevadă praguri de insensibilitate şi 
periodicitate de ajustare. 

Diferența dintre tariful de distribuție și furnizare a energiei termice distribuită prin 
punctele termice pentru populație şi agenţii economici și tariful local de facturare pentru 
populație va fi acoperită din bugetul local. 

Prin adresa înregistrată la Termo Urban Craiova SRL cu nr. 4937/08.06.2022 și la 
Consiliul Local al Municipiului cu nr.109/08.06.2022, Termo Urban Craiova SRL solicită 
aprobarea cotei de dezvoltare și modernizare a sistemului public de alimentare cu energie 
termică produsă centralizat (SACET) din municipiul Craiova exprimată în cotă 
procentuală de 5% din tariful de producere și distribuție a energiei termice pentru Termo 
Urban Craiova SRL. 

Pentru respectarea dispozițiilor art. 5.3 din Avizul ANRE nr. 34/17.08.2022, se 
impune aprobarea   cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizat cu energie 
termică (SACET) în cotă procentuală de 5% din tariful de producere și distribuție a 
energiei termice pentru Termo Urban Craiova SRL. 
  Operatorul S.C. Termo Urban Craiova SRL propune ca sumele constituite ca 
urmare a aplicării cotei de dezvoltare și modernizare să fie utilizate pentru dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii SACET, pe baza programului de dezvoltare avizat de 
autoritățile administrației publice locale, exclusiv pentru scopul în care a fost constituit, 
conform prevederilor art.40 alin. (5) din Legea serviciului public de alimentare cu energie 
termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare.  
 Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate precum şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, supunem spre aprobare Consiliului  Local al Municipiului 
Craiova modificarea următoarelor tarife: 

 Modificarea tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice, distribuită 
prin punctele termice pentru populație şi agenţii economici, de la 431,76 
lei/Gcal la 463,51 lei/Gcal,  exclusiv TVA ; 

  Modificarea prețului local de producere, distribuție și furnizare a energiei 
termice distribuită din centrale termice de la 2145,40 lei/Gcal  la 869,20 
lei/Gcal, exclusiv TVA ; 

 Modificarea tarifului local de facturare pentru populație de la 388,33 lei /Gcal, 
la 420,08 lei /Gcal, exclusiv TVA; 

- Mandatarea reprezentanților Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, să 
aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI Termis Dolj, 
ordinea de zi din data de  31.08.2022, ora 9.00; 

-  împuternicirea președintelui Adunării Generale a Asociaților ADI Termis Dolj, 
doamna Maria Nuță,  să semneze actul adițional la contractul de delegare a 



   

gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat în municipiul Craiova; 

- Modificarea HCL nr.91/2022 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului 
Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis 
Dolj, modificarea tarifului la energie termică furnizată prin punctele termice şi 
prin centralele termice  

- Aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizat cu energie 
termică (SACET) în cotă procentuală de 5% din tariful de producere și 
distribuție a energiei termice pentru Termo Urban Craiova SRL 

 
Viceprimar, 
Aurelia Filip 

  
 

 
Director Executiv, Director Executiv Adj., 

Delia Ciuca Alin Glavan 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data:               .08.2022 
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data:              .08.2022 
Semnătura:  

 
 
 

Şef Serviciu, 
Daniela Barbu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data: .           08.2022 
Semnătura:  

 
 
 
 
 

Întocmit, 
insp.  Dragos Surdu 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:         .08.2022 
Semnătura:      
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