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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                PROIECT  DE  HOTARARE 

privind aprobarea unor masuri de dezvoltare si stabilizare a pietei de energie termica in 
Municipiul Bacau in conformitate cu proiectul de mediu din cadrul Axei Prioritare 3 a 
Programului Sectorial Mediu 2007-2013 denumit “Reducerea poluarii si diminuarea 

schimbarilor climatice,prin restructurarea si reabilitarea sistemului de incalzire urbana,pentru 
atingerea tintelor si eficienta energetica in Municipiul Bacau”. 

                               CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

             Avand in vedere: 

  -Prevederile art.8,alin.(2),lit.”j” si ale art.(3),lit.”g” din Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a 
serviciului public de alimentare cu energie termica; 

- Ordinul nr. 91 din 20.02.2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului-
cadru al Serviciului public de alimentare cu energie termică; 

 -Prevederile art.8,alin.(2),lit”h” din Legea nr.51din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de 
utilitati publice,modificata si completata; 

 -Prevederile Ordinului nr.233 din 30 august 2004 al Presedintelui ANRSC pentru aprobarea 
unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice de 
alimentare cu energie termica,cu modificarile si completarile ulterioare;    

 -Prevederile H.C.L nr.66 din 28.02.2007 privind reabilitarea termica a imobilelor(cladiri de 
locuit multietajate-condiminii) din Municipiul Bacau modificata si completata prin H.CL nr.263 
din 31.07.2007 ; 

-Prevederile H.C.L nr.132 din 9.04.2008 privind participarea si cofinantarea proiectului de mediu 
“Reducerea poluarii si diminuarea schimbarilor climatice,prin restructurarea si reabilitarea 
sistemului de incalzire urbana,pentru atingerea tintelor si eficienta energetica in Municipiul 
Bacau” ; 

 -Prevederile Hotararii nr.316 din 20.06.2008 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 
de la S.C. CET SA B 

- Adresa nr. 9136 din 07.07. 2008 a Primăriei Municipiului Bacău şi S.C.CET S.A. Bacă 

- Adresa nr. 3130 din 7 iulie 2008 al S.C. CET SA Bacau; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;  

-Prevederile art.47 si art.117,lit”a” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale,modificata si republicata; 
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            In baza dispozitiilor art.36,alin.(2),lit.”b” si “d”,alin.(4),lit.”f”,alin.(6) lit.”a”,pct.9 si 14 
precum si ale art.45,alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,modificata si 
republicata,     

                                                      HOTARASTE: 

                Art.1 Se stabileste zona unitara de incalzire, arealul geografic al municipiului Bacau, 
in care imobilele indiferent de tipul si destinatia lor sunt bransate la sistemul de alimentare 
centralizata cu energie termica al Municipiului Bacau (SACET-Bacau),exploatat de S.C. CET 
SA Bacau si aflat in concesiunea acestuia. 

                Art.2 Pâna pe data de 31.08.2008,Serviciul Unitatea Municipala pentru Monitorizare 
din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Bacau in colaborare cu serviciile de 
specialitate din cadrul S.C. CET SA Bacau,va elabora si va supune spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Bacau,regulamentul privind deconectarile  individuale a instalatiilor 
interioare  de incalzire si/sau pentru apa calda de consum din apartamentele situate in imobile  tip 
condominiu cu destinatie de locuinta sau cu destinatie mixta, precum si regulamentul privind 
debransarea utilizatorilor de energie termica altii decit cei din apartamente situate în imobile tip 
condominiu,cu respectarea principiului “un condominiu-un singur sistem de incalzire”. 

              Art.3 Se aprobă continuarea finantarii in exclusivitate,in conformitate cu prevederile 
H.C.L nr.66 din 28.02.2007 modificata si completata prin H.C.L nr.263 din 
31.07.2007,realizarea lucrarilor de reabilitare a instalatiilor interioare de utilitati publice 
reprezentând incalzire,apa calda de consum si apa rece in solutia distributiei si alimentarii pe 
orizontala pâna la limita proprietatii individuale,pentru blocurile de locuinţe -condominii  din 
municipiul Bacau situate in zona unitara de incalzire.   

              Art.4 Lucrarile de reabilitare a instalatiilor interioare de utilitati publice vor fi realizate 
in concordanta cu graficul lucrarilor de reabilitare a retelelor secundare de distributie a energiei 
termice apartinind SACET-Bacau cuprinse in proiectul de mediu din cadrul Axei 3 a 
Programului Sectorial Mediu. 

              Art.5  Pâna la finalizarea lucrarilor de reabilitare a instalatiilor interioare de utilitati 
publice si trecerea la sistemul individual de contractare-facturare, serviciile de specialitate din 
cadrul aparatului propriu  al Primarului Municipiului Bacau si din cadrul S.C. CET SA 
Bacau,vor urmari respectarea prevederilor referitoare la metodologia de repartizare si facturare a 
consumurilor de energie termica in imobilele tip condominiu,  cuprinse in anexa 1 la Ordinul 
nr.233 din 30 august 2004 al Presedintelui A.N.R.S.C pentru aprobarea unor reglementari 
privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele centralizate de alimentare cu energie 
termica,cu modificarile si completarile ulterioare.Contravaloarea cantitatii de energie termica 
furnizata apartamentelor din imobilele tip condominiu nu va depasi contravaloarea cantitatii de 
energie termica teoretica, calculata functie de temperatura exterioara medie lunara si de suprafata 
incalzita a fiecarui apartament.  

            Art.6 In vederea dezvoltarii pietei de energie termica produsa in sistem centralizat in 
Municipiul Bacau, consumatorii/utilizatorii de energie termica din alte surse decât SACET-
Bacau,beneficiaza in cazul conectarii instalatiilor interioare de incalzire si/sau pentru apa calda 
sau a bransarii la SACET de urmatoarele facilitati: 

          1.Lucrarile de conectare/bransare vor fi executate pe cheltuiala operatorului serviciului 
public de alimentare cu energie termica din municipiul Bacau-S.C. CET SA Bacau. 
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            2.Prin conventie cu operatorul serviciului,utilizatorului conectat sau bransat in conditiile 
de la punctul 1 i se asigura bonusuri la consumul de apa calda pe o perioada stabilita de comun 
acord.  

                         

           Art.7 Institutiile publice si imobilele cu destinatia de locuinta  care au calitatea de 
consumator sau utilizator de energie termica din alte surse decât SACET -Bacau,situate in aria 
administrativ-teritoriala a Municipiului Bacau,cu posibilitati de bransare la SACET-
Bacau,cuprinse in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare, vor fi bransate la sistemul 
de alimentare centralizata cu energie termica al municipiului Bacau pâna pe data de 30.09.2009. 

           Art.8 Incepand cu data prezentei hotarari,imobilele tip condominiu cu destinatie de 
locuinte sau cu destinatie mixta precum si imobilele cu alta destinatie decât cea de locuinte a 
caror proiectare si executie va fi finantata din fonduri publice,vor fi racordate la SACET-Bacau. 

          Art.9 Hotararea va fi comunicata Administratorului Public, Viceprimarilor Municipiului 
Bacau, Directiei Tehnice, Directiei Patromoniu, Directiei Economice, Serviciului Unitatea 
Municipala pentru Monitorizare si S.C. CET SA Bacau.      

 

             PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

                ING.ROMEO STAVARACHE 

            

 

  Nr. ………. 

  Din ………… 

 Red. SMP/SMP/Exp.1/Ds.I-A-4     
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        ROMANIA 
        JUDETUL BACAU 
         PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

                                                        EXPUNERE DE MOTIVE    

 la proiectul de hotarare privind aprobarea unor masuri de dezvoltare si stabilizare a pietei de 
energie  termica in Municipiul Bacau in conformitate cu proiectul de mediu din cadrul Axei 

Prioritare 3 a Programului Sectorial Mediu 2007-2013 denumit “Reducerea poluarii si 
diminuarea schimbarilor climatice,prin restructurarea si reabilitarea sistemului de incalzire 

urbana,pentru atingerea tintelor si eficienta energetica in Municipiul Bacau”. 

                

                           Dupa cum se cunoaste,Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile a lansat in 
luna noiembrie 2007 o sesiune de pre-selectie a proiectelor de mediu in sectorul de incalzire 
urbana in cadrul Axei Prioritare 3 a Programului Operational Sectorial Mediu 2007-2013. 
Aceasta axa de finantare vizeaza reducerea impactului negativ asupra mediului si sanatatii umane 
cauzat de sistemele municipale de incalzire cu grad ridicat de poluare.In acest context,ca rezultat 
al procesului de selectie amintit,Municipiul Bacau a fost selectat intre primele 3 municipii din 
tara care pot beneficia de asistenta Phare in vederea pregatirii unui proiect de mediu ce ar 
permite accesarea finantarii comunitare in cadrul POS Mediu. 

                           Pregatirea proiectului nu garanteaza si aprobarea acestuia de catre Comisia 
Europeana. In vederea accesarii finantarii comunitare,pe linga pregatirea corespunzatoare a 
documentatiei de proiect,beneficiarul asistentei-in speta S.C. CET SA Bacau-trebuie sa faca 
dovada indeplinirii unor conditii de eligibilitate si de maturitate.Intre acestea cele mai importante 
sunt: 

                      -suportul autoritatilor administatiei publice locale in implementarea si cofinantarea 
proiectului; 

                    -existenta unui mecanism institutional si operational clar care vizeaza proprietatea 
infrastructurii si inregistrarea contabila a bunurilor aferente infrastructurii publice,gestionarea 
serviciului de incalzire urbana si relatia contractuala dintre autoritatea deliberativa a 
administratiei publice locale si operatorul serviciului public de alimentare cu energie 
termica,mecanismul de gestionare a fondurilor aferente POS Mediu; 

                   -respectarea legislatiei in vigoare cu privire la achizitiile publice,dezvoltare 
durabila,ajutor de stat,evitarea dublei finantari,etc; 

                 -capacitate de implementare a proiectului-resurse umane suficiente,expertiza 
corespunzatoare(tehnica,financiara,juridical),fonduri pentru cofinantare locala,etc.   

                  Autoritatile administratiei publice locale din Municipiul Bacau au aprobat prin H.C.L 
nr.320 din 30.11.2006 “Strategia de alimentare cu energie termica a Municipiului Bacau pina in 
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anul 2020” actualizata la nivelul anului 2006,document care a stat la baza selectarii Municipiului 
Bacau intre primele 3 municipii din tara care beneficiaza de asistenta in vederea pregatirii 
proiectului de mediu ce ar permite accesarea finantarii comunitare in cadrul POS Mediu. 

                  In conformitate cu adresa nr.15731 din 01.04.2008 a Ministerul Mediului si 
Dezvoltarii Durabile,Consiliul Local al Municipiului Bacau a adoptat Hotararea nr.132 din 
09.04.2008 prin care s-a aprobat participarea municipalitatii la realizarea proiectului de 
mediu,finantarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului,precum si mentinerea proprietatii 
infrastructurii reabilitate si a naturii activitatii pentru care s-a acordat finantarea pe o perioada de 
cel putin 5 ani dupa implementarea proiectului coroborata cu intretinerea structurii realizate. 
Raspunzand solicitarii Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile formulate prin adresa de 
mai sus,Primarul Municipiului Bacau a nominalizat prin Dispozitia nr.26934 din 
10.04.2008,echipa de specialisti din cadrul aparatului propriu care va colabora cu consultantul 
Ramboll-Danemarca pentru realizarea Master Plan-ului si a proiectului de mediu. 

                In urma sedintelor de lucru desfasurate la sediul  S.C.CET SA Bacau cu participarea 
echipei de specialisti din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Bacau alaturi de 
specialistii S.C. CET SA Bacau si de echipa de consultanta,Master Plan-ul este in proces de 
finalizare,o prezentare finala insotita de discutii si de recomandarile consultantilor a avut loc  in 
data de 30.06.2008. 

               La acea data reprezentantii municipalitatii  au informat echipa de consultanta cu privire 
la masurile ce urmeaza a fi adoptate de Consiliul Local al Municipiului Bacau in legatura cu 
stabilizarea si extinderea pietei sistemului de termoficare din Municipiul Bacau,avand in vedere 
ca aceste masuri se inscriu in conditiile de eligibilitate a proiectului de catre Comisia Europeana. 

             Fata de cele prezentate va rugam doamnelor si domnilor consilieri sa adoptati proiectul 
de hotarare in forma prezentata. 

                                        PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

                                           ING. ROMEO STAVARACHE          
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      ROMANIA 

      JUDETUL BACAU 

      PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 

      ADMINISTRATORUL PUBLIC   

      DIRECTIA ECONOMICA 

 

 

                                                    RAPORT DE SPECIALITATE 

     Pentru avizarea proiectului de hotarare privind aprobarea unor masuri de dezvoltare 
si stabilizare a pietei de energie    termica in Municipiul Bacau in conformitate cu 

proiectul de mediu din cadrul Axei Prioritare 3 a Programului Sectorial Mediu 2007-2013 
denumit “Reducerea poluarii si diminuarea schimbarilor climatice,prin restructurarea si 

reabilitarea sistemului de incalzire urbana,pentru atingerea tintelor si eficienta 
energetica in Municipiul Bacau”. 

 

                       

                             Din verificarea proiectului de hotarare si cunoscind necesitatea 
adoptarii acestuia in vederea indeplinirii criteriilor de eligibilitate a proiectului,constatam 
ca elaborarea acestuia este intemeiata si corect fundamentata. 

                         Avizam favorabil proiectul de hotarare. 

 

 

                   ADMINISTRATOR PUBLIC,                        DIRECTOR EXECUTIV,   

                   ing.Constantin GIOSEANU                       ec.Leonard PADUREANU 
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