
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
       PROIECT 

 
     HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind aprobarea tarifelor la energia termică distribuită şi furnizată prin 
punctele termice şi a tarifului local la energia termică facturată populaţiei 

 
 
 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 02.02.2016; 

 Având în vedere raportul nr.15304/2016 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea tarifelor la energia termică distribuită şi furnizată prin punctele 
termice şi a tarifului local la energia termică facturată populaţiei;  

     În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi Legea serviciului public de alimentare cu energie 
termică nr.325/2006; 

 În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală;  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 
    Art.l. Se aprobă tariful la energia termică distribuită prin punctele termice pentru 

populaţie şi agenţii economici, în cuantum de 262,27 lei/Gcal, inclusiv TVA. 
    Art.2.Se aprobă tariful local la energia termică facturată populaţiei, în cuantum de 220,5 

lei/Gcal, inclusiv TVA. 
    Art.3. Se aprobă tariful de distribuţie şi furnizare a energiei termice de către S.C. Termo 

Craiova S.R.L., în cuantum de 117,28 lei/Gcal, inclusiv TVA. 
    Art.4. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.29/2015. 
      Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Termo Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
 

 
         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
          PRIMAR,    PT. SECRETAR, 

   Lia – Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 



 

                                                                                                               
 
 
  

DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Compartimentul Energetic 
NR. 15304/28.01.2016                                                                               

                                                                                                                            
                                                                                   Se aprobă 

                                                                               Primar, 
                                                                           Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

RAPORT 
   

 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2, lit. d, din Legea nr. 51/2006, 
producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat este 
un serviciu de utilitate publică. 
 În conformitate cu prevederile art. 23, alin. 2 respectiv alin. 3, din  aceeaşi lege, 
gestiunea serviciilor de utilităţi publice se  organizează şi se realizează ca gestiune directă 
sau gestiune delegată, modalitatea de gestiune fiind stabilită prin hotărâre a consiliului 
local.  
 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 2, lit. d şi art. 40 din Legea 
serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, în asigurarea acestui 
serviciu, autorităţile administraţiei publice locale au printre atribuţii şi aprobarea, în 
condiţiile legii, a propunerilor privind nivelul preţului local al energiei termice către 
utilizatorii de energie termică, înaintate de către operatorii serviciului. Prin H.C.L. nr. 
154/2012, Consiliul Local al Municipiului Craiova, a aprobat reorganizarea Regiei 
Autonome de Teremoficare în societate cu răspundere limitată sub denumirea S.C. Termo 
Craiova S.R.L. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 256/2012 s-a aprobat contractul de delegare a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Craiova. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2015 tariful la energia termică distribuită 
prin punctele termice pentru populaţie şi agenţi economici s-a stabilit la   262,27 lei/Gcal 
inclusiv TVA. Acest tarif a fost stabilit ca sumă a tarifului facturat de Complexul 
Energetic Oltenia (CEO) de 124,71 lei fără TVA şi tariful practicat de SC Termo Craiova 
SRL de 86,80 lei fără TVA, valoarea TVA-ului fiind de 24%. 
 Conform prevederilor art.291 alin(1) lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal, de la 1 ianuarie 2016 TVA-ul se reduce de la 24% la 20% 
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 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 14731/27.01.2015, 
S.C. Termo Craiova S.R.L. solicită ca tariful de distribuţie şi furnizare a energiei termice, 
distribuită prin punctele termice, pentru populație şi agenţii economici să fie de 117,28 
lei/Gcal inclusiv TVA, conform Avizului 401170/2016 dat de  Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.U.P.).    
 Tariful facturat de la 1 ianuarie 2016 de către CEO este de 28,86 lei/Gj x 4,1868 = 
120,83 lei/Gcal fără TVA, conform Actului Adiţional nr.2 la contractul de vânzare–
cumpărare a energiei termice nr.1129/CEO/31.03 2015 încheiat la data de 18.01.2016 
între  acesta şi SC Termo Craiova, iar cu TVA de 20% este de 144,99 lei /Gcal. 

 Din cele arătate mai sus rezultă un tarif final de 117,28 + 144,99 = 262,27 lei/Gcal 
cu TVA de 20% inclus. 

Anexăm la prezenta: 
 Copie după adresa 14731/27.012016 a SC Termo Craiova SRL 
 Copie după Avizul ANRSCUP nr. 401170/27.01.2016 
 Copie după Actul adiţional al contractului de vânzare-cumpărare a energiei termice 

1129/CEO/31.03.2015. 
 Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

1. aprobarea tarifului la energia termică distribuită prin punctele termice pentru 
populație şi agenţii economici în cuantum de 262,27 lei/Gcal inclusiv TVA ; 

2. aprobarea tarifului local la energia termică facturată populaţiei la 220,5 
lei/Gcal inclusiv TVA; 

3. aprobarea tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice de către SC 
Termo Craiova în cuantum de 117,28 lei/Gcal inclusiv TVA; 

4. încetarea efectelor H.C.L. nr.29/2015; 
 
      

 
    
 
         Director Executiv, 
       Delia Ciucă 
 
 
 
  Vizat de Legalitate,    Întocmit, 
        Cons. Jur. Nelu Pîrvu      insp. Gabriel Roşca 
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