
                     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 25 octombrie 2012;  
 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – Victor Laurenţiu Neghină, 

Raportul de specialitate al Serviciului  Monitorizare  Utilităţi Publice şi Control al Activităţii de Transport, 
Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea 
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi adresa nr.1590  din 17.10.2012 şi adresa nr. 
1624/24.10.2012 ale S.C. Termon CT S.A. Oneşti;  

În baza prevederilor Ordonanţei 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind unele 
măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece, a Hotărârii Consiliului local nr.54/15.07.2011   privind  
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Termon CT S.A. Oneşti pentru anul 2011 şi măsuri privind 
funcţionarea S.C.Termon CT S.A.; 

În temeiul art.36, alin.(2), lit.”d”, art.36 alin.(6), lit.”a”, pct.14, art.36, alin.(9) şi art.45 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art. 1 – Se aprobă preţul local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice de 

308,00 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru energia termică  produsă pe bază de gaze naturale, începând cu data de 
01 noiembrie 2012. 

 
Art. 2 – Se aprobă preţul local de 297,60 lei/Gcal, inclusiv TVA pentru  energia termică facturată 

populaţiei municipiului Oneşti, începând cu data de 01 noiembrie 2012.  
 
Art.3 – (1) Se aprobă redevenţa lunară la valoarea de 0,40 lei/Gcal calculată la cantitatea de 

energie termică facturată populaţiei,  începând cu data de 01 noiembrie 2012 . 
 (2)   Contractul de delegare a gestiunii serviciului  urmează să fie modificat  prin Act  

adiţional,  fiind împuternicit să-l semneze Primarul municipiului Oneşti. 
 

  Art. 4 – Se aprobă subvenţia unitară în valoare de 10,40 lei/Gcal, inclusiv TVA, datorată de Consiliul 
Local ca diferenţă între preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate 
populaţiei şi preţul local al energiei termice  facturate populaţiei. 

 
Art. 5 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
- SC Termon CT SA. Oneşti 

Preşedinte de şedinţă, 
Martin Ştefan 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                                           Secretarul municipiului, 
                  Cons.jur. Daniel Spânu 
Nr.102 
din 25 octombrie 2012  
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