JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 10 /2016
privind stabilirea tarifului de distribuţie a energiei termice începând cu luna ianuarie 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Vulcan, înregistrată sub
nr. 37937/09.12.2015 prin care se propune stabilirea tarifului de distribuţie a energiei termice începând cu luna
ianuarie 2016‚

Văzând Proiectul de hotărâre nr. 124/10612/2015, raportul comun al Direcţiei economice şi
Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat
sub nr. 6/8614/12.01.2016, precum şi avizul comisiei de specialitate Activităţi Economico –financiare
şi agricultură, înregistrat sub nr. 10/8615/2016, de pe lângă Consiliul local;
Ţinând cont că prin Sentinţa Civilă nr.8/09.01.2014 Tribunalul Hunedoara a aprobat divizarea S.C.
Pregoterm S.A. Vulcan, trecându-se astfel serviciul de distribuire a agentului termic in sistem centralizat la S.C.
Termoficare Vulcan S.A.
Având în vedere Decizia ANRE nr. 2388/26.11.2015 prin care se modifică începând cu data de
01.01.2016 preţul de vânzare a agentului termic produs de Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala
Electrocentrala Paroşeni de la 154,73 lei /Gcal (exclusiv TVA) la 152,02/Gcal(exclusiv TVA), decizie
comunicată Primăriei Municipiului Vulcan de către CEH, prin adresa nr.1477/08.12.2015.
Începând cu data de 01.01.2016 prin Decizia ANRE nr.2388/26.11.2015 preţul de vânzare a agentului
termic este de 152,02 lei/ Gcal(exclusiv TVA). Preţul final de distribuţie este compus din preţul producătorului
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A în suma de 152,02 lei/Gcal exclusiv T.V.A, la care se
adaugă tariful de distribuţie al operatorului S.C Termoficare Vulcan S.A., în cuantum de 34,71 lei/Gcal
exclusiv T.V.A, rezultând un preţ total de 186,73 lei/Gcal (exclusiv T.V.A);
Văzând Hotărârea
Consiliului Local nr. 101/2015 privind aprobarea distribuirii agentului termic în
sistem centralizat şi stabilirea tarifului de distribuţie a energiei termice pentru anul de termoficare 2015-2016,
În conformitate cu prevederile art. 3 din O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populaţiei,cu ale art. 40 , alin. (9) din Legea nr.
325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică şi ale art. 7, alin.2 din O.U.G nr. 70 /2011
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, precum şi cu prevederile art. 7 din Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (6), pct. 14, precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 Se aprobă tariful de distribuţie al energiei termice pentru populaţie şi agenţi economici începând
cu luna ianuarie 2016, în suma de186,73 lei/Gcal(exclusiv T.V.A) preţ final de distribuţie care este compus din
preţul producătorului S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A în suma de 152,02 lei/Gcal
(exclusiv T.V.A), la care se adaugă tariful de distribuţie al operatorului S.C Termoficare Vulcan S.A., în cuantum
de 34,71 lei/Gcal exclusiv T.V.A.
ART.2 Se aprobă subvenţia în procent de 18,46% , respectiv 34,47 lei/Gcal (exclusiv T.V.A),

care se va suporta de la bugetul local Cap.81.06.00.40.03.00- Energie Termică - Subvenţii pentru
acoperirea diferenţei de preţ şi tarif.
ART.3 Se aprobă preţul de facturare la populaţie în sumă de 152,26 lei / Gcal, (exclusiv TVA).
ART.4 Se aprobă preţul de facturare la agenţii economici în sumă de 186.73 lei/Gcal (exclusiv T.V.A ).

ART.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , art. 2, art.3, art. 4 şi art. 5 din Hotărârea
Consiliului Local nr. 101/2015 privind aprobarea distribuirii agentului termic în sistem centralizat şi stabilirea
tarifului de distribuţie a energiei termice pentru anul de termoficare 2015-2016, se abrogă.
ART.6 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate
cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ART.7 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
Municipiului Vulcan, Direcţiei economice, Direcţiei A.D.P.P, S.C. Termoficare Vulcan S.A. şi se aduce la
cunoştinţă publică.

VULCAN, 21.01. 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier ANDRAŞ EMIL SERGIU

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. PETER RODICA

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 17 voturi „pentru”

