
                                                    ROMÂNIA           
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind modificarea preţurilor locale de producere, transport, distribuţie  şi furnizare a energiei 

termice pe bază de gaze naturale, pentru toate tipurile de consumatori (populaţie, agenţi 
economici/instituţii publice), practicate de 

 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. 
388/CLM/27.07.2017, prin care se propune modificarea preţurilor locale de producere, 
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, pentru populaţie, 
agenţi economici/instituţii publice, practicate de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău; 
 - raportul  Serviciul Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului nr. 19.585/2017; 

- avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău;  

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău;  

- adresa Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău nr. 5.429 din 24.07.2017; 
- Hotărârea nr. 25/18.07.2017 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 

Municipale "RAM" Buzău;  
 - prevederile art. 40, alin. (10) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare 
cu energie termică; 
          - Ordinul ANRSC nr. 66/2007, privind metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a 
preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă 
centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare; 
          - Decizia ANRE nr. 951/30.06.2017 privind aprobarea bonusului pentru energie electrică 
produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în SEN şi a preţului reglementat pentru 
energie termică livrată în semestrul II al anului 2017 din centrala de cogenerare aparţinând S.C. 
ECOGEN ENERGY S.A. Buzău; 
          - avizele ANRSC nr. 228044/19.12.2014 privind stabilirea preţurilor locale de producere şi 
furnizare a energiei termice, din C.A.F.-uri pe bază de gaze naturale, în municipiul Buzău de 
către S.C. ECOGEN THERM S.R.L., judeţul Buzău şi nr. 402356/02.02.2016 privind 
modificarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei 
termice pe bază de gaze naturale în Municipiul Buzău; 
          - Hotărârea Consiliului Local nr. 96/28 aprilie 2017, pentru aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2017 al Regie Autonome Municipale "RAM"  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 administratiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

 



H O T Ă R Ă S T E : 
 

Art.1.- Se aprobă modificarea preţurilor locale de producere, transport, distribuţie şi 
furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, pentru toate tipurile de consumatori 
(populaţie, agenţi economici/instituţii publice) practicate de Regia Autonomă Municipală "RAM" 
Buzău, după cum urmează: 
               - preţul local pentru energie termică furnizată din reţeaua de transport SACET pentru 
agenţii economici de 255,48 lei/Gcal, fără T.V.A.; 
               - preţul local pentru energie termică furnizată din reţeaua de transport SACET pentru 
populaţie de 304,02 lei/Gcal, inclusiv T.V.A.; 
               - preţul local pentru energie termică furnizată din reţeaua de distribuţie pentru agenţii 
economici  de 369,60 lei/Gcal, fără T.V.A.; 
               - preţul local pentru energie termică furnizată din reţeaua de distribuţie SACET pentru 
populaţie  de 439,82 lei/Gcal, inclusiv T.V.A. 
         Art.2.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 45 din 23 februarie 2017. 
         Art.3.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 4 şi art. 5 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 150 din 26 mai 2017. 

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciul Gospodărie Urbană şi 
Protecţia Mediului, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier Bârlă Fănică 
          
 
 
 
 
 

 
                                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                    Radu Roxelana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 29 septembrie 2017     
Nr. 278 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 29 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2). lit. a) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi 
pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 
consilieri prezenţi la şedinţă.  



 


