
                                                              ROMÂNIA 
                                                      JUDEŢUL BUZĂU 
                                                    MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                   - CONSILIUL LOCAL - 
 
 
                                                      H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii nr. 181/2018 a Consiliului Local al Municipiului 
 Buzău privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale,  
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. 
297/CLM/02.10.2018, prin care se propune modificarea preţului local de facturare 
a energiei termice furnizată populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme 
centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere;   
 - raportul Direcţiei Tehnice nr. 28.656/02.10.2018; 

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

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

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 181 din 27 
iulie 2018 pentru aprobarea de modificare a preţurilor şi tarifelor locale de 
producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze 
naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău; 
 - prevederile art. 8, alin. (2), lit. d) şi e) şi art. 40 din Legea nr. 325/2006 a 
serviciului public de alimentare cu energie termică.   
  În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin. (1), 
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 Ș T E : 
 

Art.1.- Se aprobă modificarea art. 9 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 181 din 27 iulie 2018 pentru aprobarea de modificare a 
preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a 
energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă 
Municipală „RAM” Buzău, care va avea următorul conținut: 

 



”Art.9.-Se aprobă preţul local de facturare a energiei termice livrată 
populaţiei de 250 lei/Gcal, la care se adaugă TVA, furnizată populaţiei din 
municipiul Buzău prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al 
preparării apei calde menajere, începând cu data de 01.11.2018”.  

Art.2.- Cu data adoptării prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 150 din 26 mai 2017 pentru modificarea preţului local de 
facturare a energiei termice livrate populației din municipiul Buzău prin sisteme 
centralizate, în scopul încălzirii locuințelor și al preparării apei calde de consum. 

Art.3.- Diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare 
a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturate 
populației se asigură din sumele provenite din împrumutul contractat de municipiul 
Buzău în acest sens. 

       Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie 
Urbană şi Protecţia Mediului, Biroului Indrumare şi Control Asociaţii de Proprietari, 
precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
                                           PREȘEDINTELE  ȘEDINȚEI, 
                                           consilier Ionuț - Sorin Apostu                                                        
 
 
 
 
                                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
            Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Buzău, 31 octombrie 2018     
Nr. 251 
 

 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 31 octombrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 8 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 



           ROMÂNIA 
     JUDEŢUL BUZĂU 
   MUNICIPIUL BUZĂU 
           - PRIMAR - 
 Nr. 297/CLM/02.10.2018       
                         

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 181/2018 a Consiliului 
Local al Municipiului  Buzău privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de 

producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze 
naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău 

  
În conformitate cu prevederile Legii nr. 325 din 14 iulie 2006 (actualizată) 

serviciului public de alimentare cu energie termică, înființarea, organizarea, 
coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie 
termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale, care 
aprobă, în condițiile legii, prețul local pentru populație. 

Ținând cont de cele mai sus enunțate și de avizul ANRE nr. 21 din 
12.06.2018 privind prețul pentru activitatea de producere a energiei termice în CT, 
pe bază de gaze naturale, și serviciile de transport, distribuție și furnizare a 
acesteia și tarifele pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare a energiei 
termice de la Ecogen Energy SA Buzău și Ecogen Therm SRL Buzău, practicate 
de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău, prin Hotărârea nr. 181/2018 a 
Consiliului Local al Municipiului  Buzău au fost aprobate preţurile şi tarifele locale 
de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze 
naturale ce sunt practicate de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, inclusiv 
prețul local de facturare a energiei termice livrată populației. 

În momentul de față prețul local de facturare a energiei termice livrată 
populației este de 230 lei/Gcal, inclusiv TVA, în condițiile în care prețul local 
pentru energia termică furnizată din rețeaua de distribuție pentru populație este de 
419,08 lei/Gcal, fără TVA, respectiv 253,26 lei/Gcal pentru rețeaua de transport, 
iar în conformitate cu prevederile Legii nr. 325/2006 diferența trebuie acoperită din 
bugetul local.  

Întrucât Primăria Buzău nu dispune de sumele necesare în bugetul local 
pentru acoperirea integrală a acestei diferențe, iar de la bugetul de stat nu se mai 
acordă subvenții pentru această iarnă, propunem ca prețul local de facturare a 
energiei termice livrate populației să fie de 250 lei/Gcal, la care se adaugă TVA, 
urmând ca diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a 
energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturate 
populației să fie asigurată din sumele provenite dintr-un împrumut contractat în 
acest sens de către municipiul Buzău. 
 Faţă de cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre.   
    

          PRIMAR, 
    Constantin Toma 
 
 
 



                         
                                                          ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
      MUNICIPIUL BUZĂU 

- Direcţia Tehnică - 
Nr. 28.656/02.10.2018 

 
 

R A P O R T 
            la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 181/2018 a   
        Consiliului Local al Municipiului  Buzău privind aprobarea preţurilor şi                

tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare  
a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de  

Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău 
 

 
Prin Hotărârea nr. 181/2018 a Consiliului Local al Municipiului  Buzău au 

fost aprobate preţurile şi tarifele locale de producere, transport, distribuţie şi 
furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale ce sunt practicate de 
Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, inclusiv prețul local de facturare a 
energiei termice livrată populației, astfel : 

-prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua de transport 
SACET pentru populație = 253,26 lei/Gcal, fără TVA, 

-prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua de distribuție 
pentru populație = 419,08 lei/Gcal, fără TVA. 

Conform acestei hotărâri prețul local de facturare a energiei termice 
livrate populației este 230 lei/Gcal, inclusiv TVA, diferența dintre prețul local al 
energiei termice și prețul local pentru populație fiind acoperită de la bugetul 
local, conform Legii 325/2006. 

Ținând cont de faptul că Primăria Buzău nu dispune de sumele necesare 
în bugetul local pentru acoperirea integrală a acestei diferențe, iar de la bugetul 
de stat nu se mai acordă subvenții pentru această iarnă, propunem ca prețul 
local de facturare a energiei termice livrate populației să fie de 250 lei/Gcal,la 
care se adaugă TVA, urmând ca diferența dintre prețul de producere, transport, 
distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al 
energiei termice facturate populației să fie asigurată din sumele provenite dintr-
un împrumut contractat în acest sens. 

Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, 
cu rugămintea de a fi supus adoptării Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

 
 

                     DIRECTOR EXECUTIV, 
                     ing. Preda Anişoara 

 


