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H O T A R A R E 
pentru aprobarea preţului local de facturare al energiei termice 

 furnizată populaţiei şi a preţului mediu pentru producerea, transportul, distribuţia şi 
furnizarea energiei termice  

către agenţii economici din municipiul Buzău  
  
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
138/CLM/2013, prin care se propune aprobarea preţului local de facturare al energiei termice 
furnizată populaţiei şi a preţului mediu pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea 
energiei termice către agenţii economici din municipiul Buzău, cu valabilitate de la 01 
ianuarie 2014; 
 - Hotărârea nr. 51 din 11 decembrie 2013 a consiliului de administraţie al Regiei 
Autonome Municipale "RAM" Buzău, raportul Direcţiei Tehnice, auditul Compartimentului 
Audit Public Intern, pre-cum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Munici-
piului Buzău;   
 - prevederile art. 3, alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind 
unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a 
populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 8, alin. (2), lit. d) şi e) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de 
alimentare cu energie termică;  

- prevederile Deciziei nr. 3.509 din 27 noiembrie 2013 a preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;    
 - prevederile art. 1 din Hotărârea nr. 15/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.   
 In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct.14, art. 45, alin. (1) şi alin. (2), lit. 
a), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicată, cu modifi-cările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.- Se aprobă preţul local de facturare de 185,24 lei/Gcal., inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată, pentru energia termică furnizată populaţiei municipiului Buzău prin 
sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere.  

Diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei 
termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei se asigură din 
bugetul local al municipiului Buzău. 

Art.2.- Se aprobă preţul mediu de 317,68 lei/Gcal, exclusiv taxa pe valoarea 
adăugată, pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice către 
agenţii economici din municipiul Buzău.   

Art.3.- Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2014.   
        Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Tehnice, Serviciului 
Gospodărie Urbană şi Biroului Indrumare şi Control Asociaţii de Proprietari, precum şi Regia 
Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  



PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
consilier Constantin Musceleanu 
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Hotărarea a fost adoptată cou 20 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri din 
numărul total de 22 consilieri în funcţie. 

 
          

 


