
                                                                                                                  
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea unor măsuri în domeniul energiei termice furnizate prin sistem 

centralizat în municipiul Oneşti  
 
 

Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 
septembrie 2011;  

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.18342 din 19.09.2011 a S.C. Termon CT S.A. Oneşti;  

În baza prevederilor Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.69/.2011 pentru 
modificarea  Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de 
referinţă pentru energie termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi a 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/.2011 privind unele măsuri de protecţie socială în 
perioada sezonului rece; 

În baza art. 36 alin.3, lit.”c”, alin. 6, lit.”a”, pct.14 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, a art.13 şi 16 din Actul constitutiv al S.C. Termon CT S.A. 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.50 din 21 septembrie 2006, precum şi a 
dispoziţiilor Legii nr.31/1990 a societăţilor comerciale;   

În temeiul art.36, alin.(6), lit.”a”, pct.14 şi art.45 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, Republicată  

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.1 – Se aprobă preţul local de 240 lei/Gcal fără TVA pentru energia termică 
produsă pe bază de gaze naturale, începând cu data de 01 octombrie 2011. 

 
Art.2 – Se aprobă preţul local de 240 lei/Gcal fără TVA pentru energia termică 

furnizată agenţilor economici, începând cu data de 01 octombrie 2011. 
 
Art.3 – Se aprobă preţul local de 297,6 lei/Gcal inclusiv TVA pentru energia termică 

facturată populaţiei municipiului Oneşti, începând cu data de 01 octombrie 2011. 
 
Art.4 – Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea nr.54 din 15 iulie 2011 

privind programul de măsuri pe anul 2011 pentru funcţionarea SC Termon CT SA, după cum 
urmează, “Se prelungeşte cu 90 de zile perioada de suspendare a activităţii salariaţilor 

  



  

necuprinşi în statul de funcţii şi organigrama  SC Termon CT SA Oneşti, pe perioada 
15.10.2011 – 15.01.2012. Celelalte aliniate ale Anexei nr.2 la Hotărârea nr.54 din 15 iulie 
2011 rămân neschimbate.” 

 
Art.5 – Se prelungeşte cu un an durata stabilită prin contractul de delegare a gestiunii 

serviciului public de alimentare cu energie termică, produsă centralizat, a municipiului 
Oneşti, înregistrată la Primăria Oneşti cu nr.236/01.11.2006 şi la S.C. TERMON CT SA cu 
nr.3/01.11.2006, modificat prin actul adiţional din 15 iunie 2009. 
 
 

Art.6 –  Se reduce valoarea redevenţei la 5 lei ron/GCal, inclusiv TVA şi va fi plătită 
lunar din iniţiativa operatorului. 
 

Art.7 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti cu semnarea actului adiţional 
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, 
produsă centralizat, a municipiului Oneşti, nr.236/01.11.2006, respectiv nr.3/01.11.2006. 

 
Art.8 – Administratorul unic al S.C. Termon CT S.A. va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 
 
Art.9 – Prezenta hotărâre se va comunica:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;  
     - Primarului Municipiului Oneşti;  
           - S.C. Termon CT S.A.; 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Negoiţă Ion 

             Contrasemnează,  
                                   Secretarul Municipiului,  

                                                                            Cons. jur. Daniel Spânu  
Nr. 72 
Din 30 septembrie 2011 
SD/BR 
 


