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H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 20/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

privind modificarea unor tarife locale pentru serviciile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei 
termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău începând 

cu 01 ianuarie 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. 12/C.L.M./2012, 

prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii nr. 20/2012 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind modificarea unor tarife locale pentru serviciile de transport, distribuţie şi 
furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală 
"RAM" Buzău începând cu 01 ianuarie 2012;  

- raportul Serviciului Gospodărie Urbană, Hotărârea nr. 7 din 23 ianuarie 2012 a consiliului de 
administraţie al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, precum şi avizul comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;   

- prevederile art. 8, alin. (2), lit. j) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
13/2008; 

- prevederile art. 8, alin. (2), lit. d) şi art. 40, alin. (1) şi (8) din Legea serviciului public de 
alimentare cu energie termică nr. 325/2006; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă 
pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, modificată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de 
alimentare cu energie termică a populaţiei; 

- adresa nr. 2.377.795 din 08 februarie 2012 a preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.  

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1) 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 Ş T E : 
 

Art.I.- Hotărârea nr. 20/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind modificarea unor 
tarife locale pentru serviciile de transport, distribu-ţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze 
naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău începând cu 01 ianuarie 2012 se 
modifică şi se completează, după cum urmează: 

" Hotărâre privind modificarea unor preţuri şi tarife locale pentru activitatea de producere şi 
pentru serviciile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, 
practicate de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău începând cu 01 ianuarie 2012 "    

2.- După articolul 1 se introduce articolul 1
1
, cu următorul cuprins: 

" Art.1
1
.- Se aprobă preţul local mediu, exclusiv T.V.A., pentru activitatea de producere şi 

pentru serviciile de transport, distribuţie şi furni-zare a energiei termice facturată agenţilor economici 
de 276,95 lei/Gcal." 

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

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Constantin Musceleanu 

 



CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Ştefan Nedelcu 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 23 februarie 2012  
Nr.  24   
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 1 abţinere din numărul total de 23 
consilieri în funcţie 


