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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de 

prestarea serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice 

pentru populatie in sistem centralizat din municipiul Alexandria 

 

 

Avand in vedere prevederile art. 5^2 din O.G. nr. 36/2006 privind unele masuri pentru 

functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, aprobata cu modificari 

si completari prin O.U.G. nr. 69/2011: „Pierderile induse de prestarea  serviciilor publice de productie, 

transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, inregistrate de 

operatorii economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, pot fi acoperite din 

bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale”. 

Sumele acordate operatorilor economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale 

care presteaza serviciile de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice destinate 

populatiei sunt folosite numai pentru compensarea costurilor legate de prestarea acestor servicii si a 

pierderilor inregistrate conform art. 5^2. 

Compensarea nu trebuie sa depaseasca suma necesara acoperirii totale sau partiale a costurilor 

inregistrate cu prestarea obligatiilor serviciului de interes economic general, luandu-se in considerare 

veniturile relevante, precum si un profit rezonabil. 

In acest sens a fost emis Ordinul M.D.R.A.P nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor 

de stat in perioada 2014-2019 - operatorilor economici care presteaza serviciul de interes economic 

general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre 

populatie. 

Una din modalitatile de acordare a ajutorului de stat consta in alocarea de la bugetele locale ale 

unitatilor administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor 

publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem 

centralizat si neacceptate in pret/tarif, conform art. 5^2 din O.G. nr. 36/2006, aprobata cu modificari si 

completari prin O.U.G. nr. 69/2011. 

Ajutorul de stat pentru acoperirea de pierderi induse de prestarea serviciilor publice de productie, 

transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat se acorda numai 

operatorilor economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale care asigura serviciul de 

alimentare cu energie termica a populatiei in sistem centralizat si are in vedere acoperirea tuturor 

costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general. 

Pretul local la SC TERMIC CALOR SERV SRL, pentru producerea, distributia si furnizarea 

energiei termice prin centrale termice de cvartal, pe baza de gaza naturale, respectiv pretul Gcal, avizat de 

A.N.R.S.C. prin Avizul nr. 207906/10.04.2014  este de 287, 81 lei/Gcal (fara TVA). 



In scopul asigurarii de catre S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. a continuitatii serviciului 

public de alimentare a populatiei cu energie termica in sistem centralizat, se impune acoperirea partiala a 

pierderilor induse de prestarea serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei 

temice pentru populatie in sistem centralizat din municipiul Alexandria in suma de 100,00 mii lei, din 

bugetul local al Municipiului Alexandria. 

 

Legalitatea prezentului proiect de hotarare este stabilita de urmatoarele acte normative: 

• Prevederile art 5^2 din OG nr.36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor 

centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, aprobata cu modificari si completari 

prin OUG nr. 69/2011; 

• Prevederile art. 23, art. 26 alin. (2) lit.(b), art. 28 alin (2) din Ordinul M.D.R.A..P. nr. 1121/2014 

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 2014-2019 operatorilor economici 

care presteaza serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si 

furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre populatie;  

 

 

 

• Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. (d) si alin. (6), lit.(a), pct. 14 din Legea nr. 21/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  •  Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c si lit. d, alin. (5) lit. a,  alin. (6) lit. a pct 14 din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile art. 45 

alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare pentru acoperirea partiala a pierderilor 

induse de prestarea serviciului public de   producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice 

pentru populatie in sistem centralizat din municipiul Alexandria. 

Directia Economica si Serviciul Juridic-Comercial  vor intocmi Raportul de specialitate pe care il 

vor sustine in fata comisiilor de specialitate spre avizare. 

 Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului local al Municipiului Alexandria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 



Victor DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


