
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

          PROIECT  
  

 
      HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind aprobarea tarifului la energia termică distribuită prin punctele termice 
pentru populaţie şi agenţii economici în municipiul Craiova 

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
29.01.2015; 
     Având în vedere raportul nr.12390/2015 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea tarifului la energia termică distribuită prin punctele termice pentru 
populaţie şi agenţii economici în municipiul Craiova; 

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. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.15 din Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în 
municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.256/2012. 

      Art.3.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, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
 
 



 

                                                                                                   
 

DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
NR. 12390/22.01.2015                                                                               
 
                                                                                                                            

                                                                             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 art. 8 alin. 2, lit. d, 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, iar 
potrivit prevederilor art. 15 din respectivul contract prețurile/tarifele la serviciile 
delegate începând cu data de 01.12.2012 sunt de 256,43 lei/Gcal (inclusiv TVA) 
pentru energia termică distribuită prin punctele termice pentru populaţie şi agenţii 
economici. 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 11792/21.01.2015 
S.C. Termo Craiova S.R.L. Solicită majorarea tarifului la agenții economici de la 
253,72 lei inclusiv TVA la 262,27 lei inclusiv TVA, adresă însoțită de decizia nr. 
2797/17.12.2014 a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei care 
avizează această creștere, această creștere a tarifului se datorează modificării prețului 
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apei fierbinți practicat de complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale 
II Craiova. 

 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 și agenții economici în cuantum de 262,27 lei inclusiv TVA. 

2. modificarea în mod corespunzător a art. 15 din Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul 
Craiova, aprobat prin H.C.L. nr. 256/2012. 

      
 

Director Executiv Adj. 
Alin Glăvan 

 
 








