ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţului local la energia termică furnizată prin sistem
centralizat în municipiul Oneşti ca urmare a majorării TVA de la 19% la 24 %
Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24
septembrie 2010;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – 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, adresa nr.1532 din 08.09.2010 a S.C. Termon CT S.A. Oneşti şi Avizul
nr.3420117 din 03.09.2010 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice;
În baza prevederilor art.I, pct.44 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.58 din
26.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte
măsuri financiar-fiscale prin care se modifică cota standard de TVA de la 19% la 24%;
În temeiul art.36, alin.(6), lit.”a”, pct.14 şi art.45 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, Republicată

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă preţul local de 261,78 lei/Gcal fără TVA pentru energia termică
produsă pe bază de gaze naturale destinată agenţilor economici.
Art.2 – Se aprobă preţul local de 324,61 lei/Gcal inclusiv TVA în cotă de 24% pentru
energia termică produsă pe bază de gaze naturale destinată populaţiei.
Art.3 – Se aprobă subvenţia pentru energia termică de la bugetul local al municipiului
Oneşti de 32,46 lei/Gcal inclusiv TVA în cotă de 24%.
Art.4 – Se aprobă compensarea unitară la combustibil de 85,98 lei/Gcal inclusiv
TVA în cotă de 24% ce se acordă de la bugetul de stat.
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Art.5 – Se aprobă preţul local de facturare la populaţie de 206,17 lei/Gcal inclusiv
TVA în cotă de 24 %.
Art.6 – Preţurile prevăzute la art.1-5 se vor aplica începând cu data de 01 noiembrie
2010.
Art.7 – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;
- Primarului Municipiului Oneşti;
- S.C. Termon CT S.A.;
- A.N.R.S.C.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Şova Mihai

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
Nr.62
din 24 septembrie 2010
SD/PC
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