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4rt 4.La data adoptarii prezentei, se abroge prevederile H.C.L. nr.2S:ZO1S.
Ar7-5. Prezenta Hotdrdre a Consiliului Local poate fi contestate in termenul gi conditiile

Legii nr.55412004 a contenciosului administrativ, cu modificdrite si comfletdrile ulterioare.
Art.G.Prezenta Hotirdre se va comunica Primarului Municipiului petrogani, DirecfieiAdministrarea Domeniului. Public ai Privat, S.C. Termoficare S.A. petrosani, Directiei deAsisten!5 Sociali, Direcliei economice, Autoritdlii Nationale de Retlementare pentru Serviciilecomunitare gi lnstitutiei prefectului - Judeful Hunedoira. v -
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: ' HorAnAnra NR.33s/201s
Privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaliei

in Municipiul Petrosani pentru anul 201G

coNs/t tuL LocAL AL MUNtCtpilJLttt pETROgANt;

Avdnd in vedere Proiectul de hotdrdre nr.350/2015 gi Expunerea de motive
nr.2105512015, intocmitd de Primarul Municipiului Petrogani, dl. Florin Tiberiu lacob-Ridzi, prin
care se propune aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei in municipiul
Petrosani qi 'a subvenliei unitare acordati din bugetul local pentru energia termicd furnizatd
populaliei prin sistemul centralizat, pentru anul 2016;

Ludnd in considerare adresa cu nr.2081212015, inaintatd de cdtre S.C. Termoficare
S.A. Petrogani, raportul Biroului juridic, legislatie nr.21091l2015,Raportul Direcliei Administrarea
Domeniului Public Ai Privat nr.2097812015, Avizul comisieijuridice nr.21398t2015, avizul comisiei
pentru buget nr.2125512015, avizul comisiei pentru servicii publice nr.213421201S,avizul comisiei
pentru urbanism nr.21377 12015;

ln conformitate cu:
- Decizia A.N.R.E. nr.2388t26.11.2015 de aprobare a prelului de producere a energiei termice,
incepdnd cu data de 01 .01.2016.
- prevederile art.8, alin.3, lit.j din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, nr.
51 12006,republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- prevederile art.1, art.2, alin.1 9i 2, art.8, alin.2, lit.,,e", art.40, alin.1, alin.g din Legea serviciului
public de alimentare cu energiq termica, nr.32512006, cu modificirile ulterioare;
-prevederile art.7 din Ordinul nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare
sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice db alimentare cu energie
termica produsa centralizat, exclusiv energia termica produsa in cogenerare;
- prevederile art.3 din O.G. nr. 36/2006 privind unele mdsuri pentru funclionarea sistemelor
centralizate de alimentare cu-energie termici a populaliei,cu modificdrile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 21151412006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor
locale de referinta si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru
energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate,

- prevederile art.3, alin.2, art.42, alin.4, art.80 gi art.82 din Legea nr.24t2000 privind normeie de
tehnici legislbtivd pentru elaborarea actelor normative,republicatd, cu modificdrile uiterioare:

ln temeiul dispozitiilor art.36 alin.2lit."d", alin.6 lit."a" pct.'14 gi art.45 alin.2lit,,a" din Legea
nr.21512001 privind administralia publici locald, republicati, cu modificirile gi compleiiliie
ulterioare,

HOrAnAgrE;
Art.l.Aprobd pretul local al energiei termice facturati populatiei la nivelul de:

161,431ei/Gcal (inclusiv T.V.A.), pentru anul 2016. .,

Art.2. Aprobd pretul de producere , transport, distributie si furnizare a energiei termice
destinatd populatiei la nivelul de 238,02|ei/Gcal .(inclusiv T.V.A),, pentru anul 2016.

Art.3. Aproba subventia unitara acordata din bugetul local al municipiului Petrosani
pentru energia termica furnizata populatiei prin sistemul centralizat la nivelul de 76,39 lei/Gcal,
(inclusiv T.V.A.), pentru anul 2016.


