ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Avizat
S E C R E TAR
Lilioara Stepanescu

Nr. ...... / .......................

HOTĂRÂREA nr. _____
din ___________ 2012
privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
− Inițiativa d-lui Claudiu Cristea, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului
Arad, exprimată prin expunerea de motive nr. ......../...................;
− Raportul nr. ......./................... al ...................................... din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Arad;
− Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 92/2010 privind aprobarea
prețului energiei termice furnizate populației prin sistemul centralizat, în Municipiul Arad și
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 230/2010 pentru aprobarea datelor
tehnice legate de cantitatea de energie termică livrată populației și costurile aferente
acesteia, necesară fundamentării compensării, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006,
cu modificările și completările ulterioare;
− Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanței
Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referință pentru energia
termică furnizată populației prin sisteme centralizate;
În temeiul Art. 36, al. (2), lit. d), al. (6) lit. a), pct. 14. și Art. 45 din Legea administrației publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Articol unic Se aprobă, începând cu data de 1 ianuarie 2012, prețul local de facturare pentru
energia termică furnizată populației prin sistemul centralizat, la nivelul de 277,42
lei/Gcal, inclusiv TVA, aferent unui preț total de producere, transport, distribuție și
furnizare de 307,42 lei/Gcal, inclusiv TVA. Prețul de producere, transport, distribuție
și furnizare are următoarele componente:
- Prețul de producere a energiei termice = 173,05 lei/ Gcal, inclusiv TVA,
- Tariful de transport a energiei termice = 31,08 lei/Gcal, inclusiv TVA,
- Tariful de distribuție a energiei termice = 103,29 lei/Gcal, inclusiv TVA.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR

România  Județul Arad  Municipiul Arad  Consiliul Local

Consilier Claudiu Cristea

EXPUNERE DE MOTIVE
Nr. ..... / ....................
Având în vedere:
1. Situația creată de Hotărârea 273/2011 CLM Arad privind aprobarea prețului local al energiei
termice facturate populației și stabilirea unor măsuri de protecție socială în perioada sezonului
rece prin care a fost eliminată subvenționarea prețului de producere, transport, distribuție și
furnizare, fapt care a creat o creștere a prețului gigacaloriei nesustenabilă de către populație.
2. Recomandările Societății Civile și a ULAL Arad, reprezentant al asociațiilor de proprietari,
făcute în dezbaterea publică organizată de Primărie în data de 19 octombrie 2011 prin care
aceștia au cerut ca eliminarea diferenței dintre prețul de facturare și prețul de producere,
transport, distribuție și furnizare să se facă treptat, pe parcursul a 3-4 ani, concomitent cu
investiții în retehnologizarea echipamentelor de producție și distribuție – astfel ca procesul să fie
suportabil.
3. Situația financiară critică în care se află un număr de peste 400 de asociații de proprietari/locatari
care au intrat în imposibilitate de plată, având restanțe la facturile către CET Arad încă din lunile
de vară.
În temeiul:
Art. 3, al. (2) și Art. 5 2, al. (1) din OG nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință
pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, așa cum a fost ea modificată de
OUG nr. 69/31.08.2011,
PROPUNEM
Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate
populației.

Claudiu Cristea
consilier local

