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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 94 din data de 19.03.2019 
pentru modificarea tarifului de producere 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, județul Buzău, întrunit în 

ședință ordinară: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 

sub nr. 104/CLM/19.03.2019 prin care se propune modificarea tarifului de 
producere a energiei termice, din CAF-uri pe bază de gaze naturale, în 
municipiul Buzău, de către Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL 
Buzău; 

 - raportul nr. 33.011/19.03.2019 al Direcției Tehnice;  

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică și de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; 

- prevederile art. 3, alin. (1), (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 
36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de 
alimentare cu energie termică a populației, actualizată; 

- prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006, republicată; 

- prevederile art. 8, alin. (2) lit. d) și e), art. 14 și art. 40 din Legea 
serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, 
actualizată; 

- solicitarea societății Ecogen Therm S.R.L. nr. 70/06.03.2019 și 
înregistrată la Primăria municipiului Buzău cu nr. F49/06.03.2019, de 
ajustare a prețului privind activitatea de producere a energiei termice; 

- adresa A.N.R.E. nr. 18686/04.03.2019 privind solicitarea și 
documentația de ajustare a prețului pentru activitatea de producere a 
energiei termice, depusă de S.C. Ecogen Therm S.R.L. Buzău cu nr. 
56/26.02.2019 și înregistrată la A.N.R.E. cu nr. 16896/26.02.2019;  

În temeiul art. 36, alin (2), lit. d) și alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin. 
(1), art. 49 și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  

 
 
 



 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art. 1. – Se aprobă prețul local de 255,61 lei/Gcal, exclusiv TVA, 

pentru energia termică produsă și furnizată din CAF-uri pe bază de gaze 
naturale, destinată utilizatorilor de energie termică.  

Art. 2.-  Prețul menționat mai sus va fi utilizat și de Regia Autonomă 
Municipală „RAM” Buzău la stabilirea prețului local de producere și furnizare 
a energiei termice la intrarea in rețeaua de transport a sistemului public de 
alimentare cu energie termică din municipiul Buzău, al cărui operator este. 

         Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 
......................... 2019. 

Art.4.  - Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
nr. 6 din 29 ianuarie 2015  pentru aprobarea prețurilor locale de producere 
și furnizare a energiei termice, din CAF - uri pe bază de gaze naturale, în 
municipiul Buzău de către Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL 
Buzău.  

Art. 5.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției 
Economice, Direcției Tehnice, compartimentului Audit Public Intern, precum 
și Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău și Regia Autonomă 
Municipală “RAM” Buzău vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

   INIȚIATOR 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
        

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
                  
 
 
                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                Eduard Pistol 
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-PRIMAR- 

Nr. 104/CLM/19.03.2019 
 
 

         EXPUNERE DE MOTIVE  
         la proiectul de hotărâre pentru modificarea tarifului de producere a 

energiei termice, din CAF-uri pe bază de gaze naturale, în municipiul 
Buzău de către Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău  

 
 

Societatea comercială Ecogen Therm S.R.L., prin adresele nr. 
312/19.11.2018 și nr. 70/06.03.2019 înregistrate la Registratura Primăriei 
municipiului Buzău cu numerele 35054/22.11.2018,respectiv F49/06.03.2019, a 
solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău revizuirea prețului la energia 
termică produsă pe bază de gaze naturale. 

Propunerea de modificare a tarifului are la bază următoarele considerente: 
        -creșterea cu peste 40% a cheltuielilor cu combustibilul, 

-creșterea cheltuielilor de achiziție a certificatelor de emisie CO2, cheltuieli 
obligatorii pentru societate, 

        -scăderea producției față de anii anteriori ca urmare a scăderii numărului de 
consumatori casnici, rezultat în urma debranșărilor accentuate. 
       Tariful propus de producere energie termică este de 258 lei/Gcal fără TVA. 
       În conformitate cu prevederile art.8 alin. (3) lit. k) din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, ”în exercitarea 
competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, 
autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu 
aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz,în 
condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor 
elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente. 

Ținând cont de cele de mai sus precum și analiza datelor și informațiilor 
prezentate, A.N.R.E. a considerat justificat prețul de producere a energiei 
termice rezultat pentru operatorul economic Ecogen Therm S.R.L. la nivelul de 
255,61 lei/Gcal, exclusiv TVA. 

Prețul menționat mai sus va fi utilizat și de Regia Autonomă Municipală 
„RAM” Buzău pentru stabilirea prețului local de producere și furnizare a energiei 
termice la intrare în rețeaua de transport a sistemului public de alimentare cu 
energie termică din municipiul Buzău, al cărui operator este. 

Având în vedere cele de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de 

hotărâre, proiect pe care vă rog să-l adoptaţi în forma prezentată. 

PRIMAR,  
Constantin Toma 

 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- Direcția Tehnică - 

Nr. 33.011/19.03.2019 
 
 
 

 R A P O R T  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea tarifului de producere a 

energiei termice, din CAF-uri pe bază de gaze naturale, în municipiul 
Buzău de către Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău  

 
                       

 
          Prin adresele nr.312/19.11.2018 și 70/06.03.2019, înregistrate la 

Registratura Primăriei municipiului Buzău cu numerele 
35054/22.11.2018,respectiv F49/06.03.2019, societatea Ecogen Therm SRL a 
solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea tarifului de producere 
a energiei termice pe bază de gaze naturale. 

La fundamentarea tarifului propus de 258 lei/Gcal, fără TVA,societatea  
Ecogen Therm a avut în vedere următoarele elemente: 
-tariful actual practicat, 
-cheltuielile efective ale anului 2018 la nivel de 8 luni realizate și patru luni 
preliminate, 
-cheltuielile rezultate din contractele de furnizare gaze naturale încheiat în luna 
octombrie 2018, vizând în mare parte și anul 2019. 
          Ținând cont de cele de mai sus precum și analiza datelor și informațiilor 
prezentate, A.N.R.E. a considerat justificat prețul de producere a energiei 
termice rezultat pentru operatorul economic Ecogen Therm S.R.L. la nivelul de 
255,61 lei/Gcal, exclusiv TVA. 
          Prețul menționat mai sus va fi utilizat și de Regia Autonomă Municipală 
„RAM” Buzău pentru stabilirea prețului local de producere și furnizare a energiei 
termice la intrare în rețeaua de transport a sistemului public de alimentare cu 
energie termică din municipiul Buzău, al cărui operator este. 

Având în vedere cele de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de 
hotărâre, în vederea adoptării de către Consiliul Local al Municipiului Buzău. 

 
 

                 Director executiv, 
                 Ileana Bănucu 


