
 ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
H O T A R A R E 

privind modificarea unui articol din Hotărârea nr. 5/2015 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău,  precum şi modificarea şi completarea unor prevederi din 
contractul de vânzare – cumpărare a energiei termice nr. 843 din 20 ianuarie 
2015 perfectat între Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău şi 

Regia Autonomă Municipală “RAM” 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. 239/CLM/2015 prin care se propune modificarea unui articol din Hotărârea 
nr. 5/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău,  precum şi modificarea şi 
completarea unor prevederi din contractul de vânzare – cumpărare a energiei 
termice nr. 843 din 20 ianuarie 2015 perfectat între Societatea Comercială 
“Ecogen Therm” SRL Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău;  

- raportul comun al Direcţiei Tehnice şi Serviciului Gospodărie Urbană şi 
Protecţia Mediului, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Hotărârii nr. 62 din 14 decembrie 2015 a Consiliului de 
administraţie al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău; 

- prevederile art. 8, alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 294, alin. (1) din Ordinul nr. 91/2007 al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 
Comunală pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului public de 
alimentare cu energie termică,   

- prevederile Ordinului nr. 483/2008 preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind 
aprobarea Contractului – cadru de furnizare a energiei termice. 

In temeiul art. 36, alin (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14), art. 45, alin. (1) 
art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
H O T A R A S T E: 

 
Art. I. – Articolul 2 din Hotărârea nr. 5/2015 a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău pentru aprobarea contractului de vânzare – cumpărare 
a energiei termice care se va perfacta între Societatea Comercială 
“Ecogen Therm” S.R.L. Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” 
Buzău se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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" Art. 2.– Contractul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre se va perfecta 

pentru o durată de 5 (cinci) ani între  Societatea Comercială “Ecogen Therm” 
SRL Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău. " 

Art.II.- Contractul de vânzare – cumpărare a energiei termice nr. 843 
din 20 ianuarie 2015 perfectat între Societatea Comercială “Ecogen 
Therm” SRL Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău se 
modifică după cum urmează: 

1.- Articolul 13, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
" Art.13, alin. (2) Cumpărătorul va achita factura emisă de vânzător în 

termen de 50 (cincizeci) de zile de la data emiterii ei şi  nu se va acorda 
perioadă de graţie. Data emiterii şi termenul de scadenţă (data limită de plată) 
se înscriu pe factură." 

2.- Art. 15, lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
" Art. 15, lit. c).- să încheie contracte de vânzare – cumpărare cu 

operatorul serviciului de alimentare cu energie termică ce deţine licenţă ANRSC 
şi să furnizeze energie termică în reţelele termice de transport în limita 
capacităţii acestora în conformitate cu cerinţele consumatorului şi Anexa nr. 6” 

3.- Art. 17, lit. j) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
" Art.17, lit. j).- în condiţiile în care şi-a achitat toate facturile scadente, 

cumpărătorul poate solicita despăgubiri vânzătorului în situaţiile în care acesta 
refuză nejustificat livrarea întregii cantităţi de energie termică contractate, 
despăgubiri egale cu contravaloarea cantităţii de energie termică nelivrate”. 

4.- Art.20, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
" Art. 20, alin. (1).- Neachitarea integrală de către cumpărător a 

contravalorii energiei termice preluate în baza prezentului contract la termenul 
de scadenţă (data limită de plată) stabilită conform prevederilor art. 13 atrage 
după sine." 

5.- Art.21, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
" Art. 21, alin.(1).- În cazul în care o sumă facturată de vânzător este 

contestată integral sau în parte de cumpărător, acesta va înainta o notificare 
vânzătorului, argumentată tehnic şi/sau economic, în termen de 10 zile de la 
data primirii facturii. În termen de 3 zile de la notificare, părţile contractante se 
vor întâlni pentru concilierea cauzelor care au determinat contestarea sumei 
facturate". 

6.- Art. 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
" Art. 29.- Toate obligaţiile de plată ale părţilor, rezultate din aplicarea 

prevederilor prezentului contract până la data încetării acestuia, rămân în 
vigoare până la stingerea sumelor datorate, fără a aduce atingere (a încălca) 
vreo prevedere legală aplicabilă speţei". 

7.- Art. 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
" Art.33.- Anexele nr. 1 – 11 fac parte integrantă din prezentul contract. 

Anexele operative se vor actualiza de comun acord, prin acte adiţionale 
încheiate între părţile contractuale, ori de câte ori este nevoie." 
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III.- Contractul de vânzare – cumpărare a energiei termice nr. 843 din 
20 ianuarie 2015 perfectat între Societatea Comercială “Ecogen Therm” 
SRL Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău se completează 
după art. 33 cu un nou alineat, alin. (2), care va avea următorul cuprins:   

" Art.33, alin.(2).- Restul clauzelor din contract rămân neschimbate." 
Art.IV. – Hotărârea nr. 5/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău şi 

Contractul de vânzare – cumpărare a energiei termice nr. 843 din 20 ianuarie 
2015 perfectat între Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău şi 
Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău se modifică în mod corespunzător 
prezentei hotărâri.     

Art.V. – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Direcţiei Tehnice şi Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, precum 
şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

PRESEDINTELE SEDINTEI, 
consilier Constantin Coman 

 
 
 

   CONTRASEMNEAZA 
                           SECRETARUL 

                          MUNICIPIULUI BUZAU, 
                        Stefan Nedelcu  

 
 
 

 
 
 
 
Buzău, 23 decembrie 2015 
Nr. 194 
 
 
 

  
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în şedinţa din data de 23 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, 

alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 

actualizată, cu un număr de 16 voturi pentru, 3 abţineri şi 4 voturi împotrivă, din 

numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 


