
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea preţului local de facturare/Gcal. pentru alimentarea 
cu energie termică de către S.C. CET S.A. Bacău, furnizată populaţiei 
din municipiul Bacău şi îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 
201/28.06.2007  

   
Consiliul Local al Municipiului Bacău 
 Având în vedere: 
- Prevederile art. 3 din O.G. nr. 36/2006, privind instituirea preţurilor locale de 
referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate; 
- Decizia nr. 53/28.09.2007, a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 
- Hotărârea nr. 44/28.02.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, 
privind revizuirea la S.C. CET S.A. Bacău a tarifului de producere, transport, 
distribuţie şi furnizare a energiei termice; 
- Hotărârea nr. 201/28.06.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, 
privind aprobarea sumelor destinate acoperirii integrale a diferenţelor 
înregistrate între preţul de producţie al agentului termic furnizat de către S.C. 
CET S.A. Bacău şi preţul local de referinţă; 
- Adresa nr. 5392/11.10.2007, a S.C. CET S.A. Bacău; 
- Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău; 

În baza dispoziţiilor art. 36 (2) lit. „a”, alin. (6) lit. „a” punctul 14 şi ale art. 
45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 
Art. 1. (1) Se aprobă menţinerea preţului local de facturare a energiei termice 
livrate populaţiei din municipiul Bacău pe luna octombrie 2007, la valoarea de 
137,6 lei/Gcal. fără să se mai revizuiască, aşa cum se prevede în art. 3 (1) din 
H.C.L. nr. 44/28.02.2007. 
 
Art. 2. Se aprobă preţul local de facturare a energiei termice livrată populaţiei 
din municipiul Bacău începând cu data de 01 noiembrie 2007, la valoarea de 
157 lei/Gcal. 
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Art. 3. Se aprobă îndreptarea erorii materiale produsă în Articolul Unic din 
H.C.L. nr. 201/28.06.2007, în sensul că perioada de calcul a subvenţiei începe 
cu data de 01 decembrie 2006 în loc de 01.01.2007 cum eronat s-a prevăzut. 
 
Art. 4. Se abrogă art. 3 alin. (1) şi (2) din H.C.L. nr. 44/28.02.2007, subvenţia 
Consiliului Local al Municipiului Bacău, fiind reglementată prin O.G. nr. 
36/2006, privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică 
furnizată populaţiei prin sisiteme centralizate, făcând obiectul H.C.L. nr. 
201/28.06.2007. 
 
Art. 5. Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr. 44/28.02.2007, sunt şi rămân 
aplicabile.  
 

 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
Ing. ROMEO STAVARACHE 

 
 
 
 
 
Red.IGh/mc 
Exp.1 
Ds.I-A-4 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului local de 
facturare/Gcal. pentru alimentarea cu energie termică de către S.C. 
CET S.A. Bacău, furnizată populaţiei din municipiul Bacău şi 
îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 201/28.06.2007  

 
 Prin adresa nr. 5392/11.10.2007, S.C. CET S.A. Bacău solicită 
Consiliului Local al Municipiului Bacău, să analizeze şi să hotărască asupra 
următoarelor probleme: 

1. Să se menţină pe luna octombrie 2007, preţul local de facturare la  
valoarea de 137,6 lei/Gcal. la energia termică livrată populaţiei municipiului 
Bacău. 

În acest sens, nu se mai aplică dispoziţiile cuprinse în art. 3 alin. 1, din 
H.C.L. nr. 44/28.02.2007, care prevede că acest preţ trebuie să fie revizuit şi să 
primească o creştere, începând cu data de 01 octombrie 2007. 
 De asemenea, la art. 3 alin. 2 din H.C.L. nr. 44/2007 s-a prevăzut că 
subvenţia Consiliului Local al Municipiului Bacău va fi în cuantum de 11%, 
deşi acest cuantum este prevăzut de O.G. nr. 36/02.08.2006, de minim 10% şi 
face obiectul H.C.L. nr. 201/28.06.2007. 
 Faţă de aceste considerente propunem abrogarea articolului nr. 3 ali. (1) 
şi (2). 
 Începând cu data de 01 noiembrie 2007, se propune ca preţul local de 
facturare pentru populaţie să se stabilească la valoarea de 157 lei/Gcal. 
 Această propunere are la bază următoarele considerente: 

• Încadrarea în bugetul aprobat pentru anul 2007, a subvenţiei acordate de 
la bugetul local pentru acoperierea integrală a preţului de producere, transport, 
distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei. 
 De asemenea, se mai solicită îndreptarea erorii materiale produsă în 
H.C.L. nr. 201/2007, în sensul cuprinderii în perioada de calcul a subvenţiei şi 
luna decembrie 2006, care a fost omisă adică în loc de 01 ianuarie 2007 să fie 
prevăzut 01 decembrie 2006. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
Ing. ROMEO STAVARACHE 

 
Red.IGh/mc 
Exp.1 
Ds.I-A-4 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
 

 
RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului local de 
facturare/Gcal. pentru alimentarea cu energie termică de către S.C. 
CET S.A. Bacău, furnizată populaţiei din municipiul Bacău şi 
îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 201/28.06.2007  
 
 
 
 Proiectul de hotărâre este promovat în temeiul Deciziei nr. 
53/28.09.2007, a A.N.R.S.C. şi a art. 3 din O.G. nr. 36/2006, care prevede că 
autoritatea administraţiei publice locale, aprobă preţul local al energiei 
termice facturate populaţiei. 
 Propunerile sunt făcute pentru menţinerea preţului de facturare pe luna 
octombrie 2007, la valoarea de 137,6 lei/Gcal şi de 157 lei Gcal. începând cu 
data de 01 noiembrie 2007. 
 Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 
 
   
 
 
   
    VICEPRIMAR,       DIRECTOR, 
Ing. NICOLAE ONICĂ     Ec. LEONARD PĂDUREANU 
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