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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea preţurilor locale de producere şi furnizare a energiei termice, 

din CAF-uri pe bază de gaze naturale, în municipiul Buzău  
de către Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL 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. 11/CLM/2015 prin care se propune aprobarea preţurilor locale de producere 
şi furnizare a energiei termice, din CAF-uri pe bază de gaze naturale, în 
municipiul Buzău de către Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău; 

 - raportul comun al Direcţiei Tehnice, Serviciului Gospodărie Urbană şi 
auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată; 
- prevederile art. 14 şi art. 40 alin. (12) din Legea serviciului public de 

alimentare cu energie termică nr. 325/2006; 
- Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea 

Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale 
pentru serviciile de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv 
energia termică produsă în cogenerare; 

- prevederile Avizului nr. 228044/19.12.2014 emis de către ANRSC, 
pentru stabilirea şi aprobarea preţurilor locale de producere şi furnizare a 
energiei termice, din CAF-uri pe bază de gaze naturale, în municipiul Buzău de 
către Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău, 

În 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 
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 59,32 lei/Gj = 248,38 lei/Gcal, inclusiv 

TVA, pentru energia termică produsă şi furnizată din CAF-uri pe bază de gaze 
naturale, destinată populaţiei.  

 Art. 2. – Se aprobă preţul local de 47,84 lei/Gj = 200,31 lei/Gcal, exclusiv 
TVA, pentru energia termică produsă şi furnizată din CAF-uri pe bază de gaze 
naturale, destinată agenţilor economici. 

Art. 3.-  Preţurile menţionate mai sus vor fi utilizate şi de Regia Autonomă 
Municipală „RAM” Buzău la stabilirea preţului local de producere şi furnizare a 



energiei termice la intrarea în reţeaua de transport a sistemului public de 
alimentare cu energie termică din municipiul Buzău, al cărui operator este. 

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 
ianuarie 2015 

Art. 5.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Direcţiei Tehnice, Serviciului Gospodărie Urbană şi Compartimentului Audit 
Public Intern, precum şi Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău şi 
Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Alexandru Dunel 

 
 
 
 
 

      CONTRASEMNEAZĂ: 
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                               MUNICIPIULUI BUZĂU, 
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Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, -voturi împotrivă şi -abţineri 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie. 


