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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
   privind  aprobarea preţului local la energia termică furnizată prin sistem centralizat 

în municipiul Oneşti 
 
 
 Consiliul local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţă ordinară în data de 14 
MAI 2009 ; 
 
 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Primar – ing. Emil Lemnaru, 
Raportul de specialitate al Direcţiei economico-financiare, Avizul comisiei de studii şi 
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului 
public şi privat şi adresa nr.803/13.05.2009 a SC Termon CT SA şi Avizul nr. 
4902093/16.01.2009 al ANRSC privind modificarea preţurilor locale de producere, 
distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, de către SC Termon 
CT SA Oneşti; 
 
 În baza art. 36 alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, a  art.40 din Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu 
energie termică şi a art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind instituirea 
preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme 
centralizate; 
 
 În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 Art. 1 - Se aprobă preţul local de 238,38 lei/Gcal, exclusiv TVA pentru energia 
termică produsă şi distribuită pe bază de gaze naturale, destinată agenţilor economici. 
 

Art.2–. Se aprobă preţul local de 206,18 lei/Gcal, inclusiv TVA pentru energia 
termică produsă şi distribuită pe bază de gaze naturale, inclusiv acciză, destinată 
populaţiei. 
 
  

Art. 3 – SC Termon CT SA va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 
- Primarului municipiului Oneşti 
-     SC Termon CT SA Oneşti. 
-     A.N.R.S.C. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Oprea Dănuţ 

 
 

  Contrasemnează, 
Secretarul Municipiului, 
Cons. Jur. Daniel Spânu 

 
Nr. 39 
din 14 mai 2009  
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