
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

              
 PROIECT 

          
        HOTĂRÂREA NR.___ 

privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu 
energie termică (SACET) 

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
29.09.2016; 

    Având în vedere raportul nr.147509/2016 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie 
termică (SACET); 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008, art.40 
din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 şi art.6 din 
Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr.66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 
ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de 
alimentare cu energie termică produsă centralizat; 

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 cota de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie 
termică (SACET), de 5% din tariful de producere şi distribuţie a energiei termice. 

    Art.2.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. 147509/14.09.2016                                                                               
 
                                                                                                                          

                                                                                   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. 
  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. 
  În conformitate cu prevederile art. 40 din Legea serviciului public de 
alimentare cu energie termică nr. 325/2006 şi art.6 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. 
nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică 
produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, cheltuielile 
aferente dezvoltării şi modernizării SACET se vor constitui într-o cotă de dezvoltare 
aprobată de autorităţile administraţiei publice locale. 
 Sumele încasate prin preţuri/tarife corespunzătoare cheltuielilor pentru 
dezvoltarea şi modernizarea SACET se constituie într-un cont distinct al operatorului 
şi se utilizează pe baza programului de dezvoltare avizat de autorităţile administraţiei 
publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost constituit 
 Prin adresa nr. 12814/02.09.2016, înregistrată la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova cu nr. 61/02.09.2016, S.C. Termo Craiova S.R.L. revine la 
adresa 12413/29.08.2016 prin care solicită aprobarea unei cote de dezvoltare de 5% 
aplicat la tariful de distribuţie, cu studiul tehnico – economic, conform prevederilor 
Ordinului ANRSC nr.66/2007. 
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 La respectiva adresă a fost anexat şi un studiu tehnico-economic prin care se 
prezintă oportunitatea şi necesitatea înlocuirii unui număr de minim 1090 contori de 
energie termică în decursul anilor 2016-2017. Având în vedere cantitatea de energie 
termică estimată a se livra în perioada amintită de 598 726 Gcal valoarea determinată 
pe baza tarifului de distribuţie de 97,73 lei este de 58 513 492 lei. 
 Având în vedere că preţul estimat a unui contor termic este de 2 700 lei iar 
necesarul minim este de 1090 de buc., rezultă un necesar de 2 943 000 lei iar 
procentul de 5% cotă de dezvoltare necesară cheltuielilor pentru modernizarea şi 
dezvoltarea SACET este rezultatul raportului 2 943 000 x 100/58 513 492. 
 Termenul de recuperare maxim se consideră a fi de 6 ani, conform 
normativelor în vigoare iar această investiţie ar duce la creşterea calităţii serviciilor 
publice de alimentare cu energie termică prin evitarea erorilor de măsurare şi 
cuantificarea corectă a consumurilor pe fiecare condominiu. 
 Prin raportul Curţii de Conturi din data de 19.08.2016, anexat la documentaţie, 
s-au menţinut ca măsuri de dus la îndeplinire, următoarele : 
    - în calculul preţurilor şi tarifelor locale, care vor fi solicitate spre aprobare,vor fi 
luate în considerare şi cheltuielile aferente dezvoltării şi modernizării SACET, care se 
vor constitui într-o cotă de dezvoltare aprobată de autorităţile administraţiei publice 
locale; 
   - sumele încasate prin preţuri/tarife corespunzătoare cheltuielilor pentru dezvoltarea 
şi modernizarea SACET se vor constitui într-un cont distinct al operatorului şi se va 
utiliza exclusiv pentru scopul în care a fost constituit; 

Cota de dezvoltare de 5% se va aplica după avizarea de către A.N.R.S.C. a 
noilor tarife de producere şi distribuţie a energiei termice. 
 Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 

−  aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu 
energie termică (SACET) în cotă procentuală de 5% din tariful de 
producere şi distribuţie a energiei termice; 

  
 
 
 
    
 
  Director Executiv,    Şef Serviciu, 
       Delia Ciucă     Alin Glăvan 
 
 
 
  Vizat de legalitate,      Întocmit, 
        Cons. Jur. Nicoleta Bedelici         insp. Gabriel Roşca 
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