ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea preţului local al energiei termice furnizată în sistem centralizat populaţiei din municipiul Buzău,
energie termică facturată în perioada 01 noiembrie 2011 – 31 martie 2012

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 93/CLM/2011, prin care se
propune aprobarea preţului local al energiei termice furnizată în sistem centralizat populaţiei din municipiul
Buzău, energie termică facturată în perioada 01 noiembrie 2011 – 31 martie 2012, precum şi stabilirea nivelului
subvenţiei lunare pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a
energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei;
- raportul Serviciului Gospodărie Urbană, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile art. 3 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. 7, alin. (2), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile
de protecţie socială în perioada sezonului rece.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1) şi alin. (2), lit. a), art. 49, alin. (1) şi
art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Pentru perioada sezonului rece, cuprinsă între data de 01 noiembrie 2011 şi data de 31 martie
2012, se aprobă preţul local de 185,24 lei/Gcal., inclusiv 24% taxă pe valoarea adăugată, pentru energia
termică furnizată în sistem centralizat şi facturată populaţiei din municipiul Buzău.
Art.2.- Pentru perioada prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre se stabileşte subvenţia lunară de
183,97 lei/Gcal. pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a
energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei, subvenţie care se
acordă Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău din bugetul local al municipiului Buzău pe anii 2011 şi 2012
cu titlu de ajutor de stat.
Art.3.- Cu data de 01 noiembrie 2011 se abrogă Hotărârea nr. 209/2010 a Consiliului Local al
Municipiului Buzău.
Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţei Economice, Serviciului Buget, Evidenţă
Venituri şi Cheltuieli, Serviciului Gospodărie Urbană, Serviciului Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari şi
Compartimentului Audit Public Intern, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Valeriu Moşneaga
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ştefan Nedelcu

Buzău, 27 octombrie 2011
Nr.163

Hotărarea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri în
funcţie.

