
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
       

          
 

HOTĂRÂREA NR.353 
          

 
 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.09.2010; 

 Având în vedere raportul nr.129619/2010 al Direcţiei Servicii Publice prin care 
se propune aprobarea tarifelor locale pentru serviciul public de alimentare cu energie 
termică pentru populaţie şi tarifele pentru energia termică produsă şi distribuită prin 
centrale şi puncte termice şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.175, 176, 177, 178 şi 180/2010;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006 privind serviciul public de 
alimentare cu energie termică şi Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind instituirea 
preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme 
centralizate, aprobată prin Legea nr.483/2006; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.l şi art.61 
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Se aprobă tarifele locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică 

pentru populaţie şi tarifele pentru energia termică produsă şi distribuită prin 
centrale şi puncte termice, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.365/2009. 

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia 
Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

   Constantin RĂDUCĂNOIU        Nicoleta MIULESCU 
 



 

                      ANEXĂ la HOTĂRÂREA NR.353/2010 

 

 

Tarifele locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică pentru 
populaţie şi  tarifele  pentru energia termică produsă şi distribuit ă prin 

centrale şi puncte termice 

 

 

Preţ local de facturare  
către populaţie 

(fără TVA) 

Preţ local de facturare 
către populaţie  (cu TVA) 
de la 01.07.2010 

 156,52 194,08 
 

 

Energie termică produsă în: Tariful energiei termice începând cu 
01.07.2010(cu TVA) 

Centrale termice            
           -pentru populaţie 
         - pentru agenţi economice 

 
                         335,15 
                         269,59 

Puncte termice 
          -pentru populaţie 
         -pentru agenţi economici 

 
                         268,01  
                         269,59 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Constantin RĂDUCĂNOIU 

 



 

 

 


