
                                                  
     ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 95 din data de 19.03.2019 
pentru modificarea prețurilor locale de producere, transport, distribuție și 

furnizare a energiei termice, pe bază de gaze naturale, practicate de Regia 
Autonomă Municipală ”RAM” 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. 105/CLM/19.03.2019 prin care se propune modificarea prețurilor  
locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice,  
pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală 
”RAM” Buzău; 

 - raportul nr. 33.012/19.03.2019 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; 

- adresa A.N.R.E. nr. 18.686/04.03.2019 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;  

- decizia A.N.R.E. nr. 1879 din 21.11.2018 privind aprobarea 
bonusului pentru energie electrică produsă în cogenerare de înaltă 
eficiență și livrată în SEN și a prețului reglementat pentru energie termică 
livrată în SACET în perioada noiembrie-decembrie 2018 și în anul 2019 din 
centrala de cogenerare aparținând S.C. ECOGEN ENERGY S.A. Buzău; 

- adresa Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău nr. 
1758/11.03.2018 și înregistrată la Primăria municipiului Buzău cu nr. 
28602/11.03.2019, de ajustare operativă a prețului local aferent 
consumatorilor de energie termică din sistemul de transport și din sistemul 
de distribuție. 

 



 
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 modificarea prețurilor locale de producere, 
transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze 
naturale practicate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău.  

Art.2.-Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 181 din 27 iulie 2018 pentru aprobarea de 
modificare a prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție 
și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de 
Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău, care va avea următorul 
conținut: 
”Art.5.-Se aprobă prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua 
de transport SACET pentru agenții economici, instituții publice, etc. de 
299,29 lei/Gcal, fără TVA”. 

Art.3.-Se aprobă modificarea art. 6 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 181 din 27 iulie 2018 pentru aprobarea de 
modificare a prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție 
și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de 
Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău, care va avea următorul 
conținut: 
”Art.6.-Se aprobă prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua 
de distribuție pentru agenții economici, instituții publice, etc. de 453,54 
lei/Gcal, fără TVA”. 

Art.4.-Se aprobă modificarea art. 7 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 181 din 27 iulie 2018 pentru aprobarea de 
modificare a prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție 
și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de 
Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău, care va avea următorul 
conținut: 
”Art.7.-Se aprobă prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua 
de transport SACET pentru populație de 296,17 lei/Gcal, fără TVA”. 

Art.5.- Se aprobă modificarea art. 8 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 181 din 27 iulie 2018 pentru aprobarea de 
modificare a prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție 
și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de 
Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău, care va avea următorul 
conținut: 
”Art.8.-Se aprobă prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua 
de distribuție pentru populație de 450,42 lei/Gcal, fără TVA”. 
         Art. 6. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 
......................... 2019. 

 
 
 
 



 
 

Art. 7. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției 
Economice, Direcției Tehnice, compartimentului Audit Public Intern, precum 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
     MUNICIPIUL BUZĂU 

-PRIMAR- 
Nr. 105/CLM/19.03.2019 

 
 

         EXPUNERE DE MOTIVE  
         la proiectul de hotărâre pentru modificarea prețurilor locale de 
producere, transport,distribuție și furnizare a energiei termice, pe bază 

de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” 
Buzău 
 
 

Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău prin adresa nr. 
1758/11.03.2019,înregistrată la Registratura Primăriei municipiului Buzău cu 
numărul 28602/11.03.2019, a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău 
ajustarea operativă a prețului local aferent consumatorilor de energia termică 
din sistemul de transport și din sistemul de distribuție. 

Propunerea de modificare a prețurilor are la bază următoarele 
considerente: 

-decizia A.N.R.E. nr. 1879 din 21.11.2018 privind aprobarea bonusului 
pentru energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în 
SEN și a prețului reglementat pentru energie termică livrată în SACET în 
perioada noiembrie-decembrie 2018 și în anul 2019 din centrala de cogenerare 
aparținând S.C. ECOGEN ENERGY S.A. Buzău; 

-adresa A.N.R.E. nr. 18686/04.03.2019, referitoare la punctul de vedere 
privind solicitarea și documentația de ajustare a prețului pentru activitatea de 
producere a energiei termice, depusă de S.C. ECOGEN THERM S.R.L. , cu 
rezultat final de 255,61 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. 

Propunerile noilor prețuri ce vor fi practicate de RAM Buzău, menționate în 
adresa nr. 28602/11.03.2019, sunt următoarele: 

-prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua de transport 
SACET pentru agenții economici de de 299,29 lei/Gcal, fără TVA; 

-prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua de transport 
SACET pentru populație de 296,17 lei/Gcal, fără TVA; 

-prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua de distribuție 
pentru agenții economici de 453,54 lei/Gcal, fără TVA; 

-prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua de distribuție 
pentru populație de 450,42 lei/Gcal, fără TVA. 

 
 



 
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. 33.012/19.03.2019 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea prețurilor locale de 

producere, transport,distribuție și furnizare a energiei termice, pe bază de  
gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală ”RAM”Buzău 

 
                    

            Prin adresa nr. 1758/11.03.2019, înregistrate la Registratura Primăriei 
municipiului Buzău cu numărul 28602/11.03.2019, Regia Autonomă Municipală 
”RAM” Buzău a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău ajustarea 
operativă a prețului local aferent consumatorilor de energia termică din sistemul 
de transport și din sistemul de distribuție. 

La fundamentarea prețurilor Regia Municipală ”RAM” Buzău a avut în 
vedere următoarele elemente: 

-decizia A.N.R.E. nr. 1879 din 21.11.2018 privind aprobarea bonusului 
pentru energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în 
SEN și a prețului reglementat pentru energie termică livrată în SACET în 
perioada noiembrie-decembrie 2018 și în anul 2019 din centrala de cogenerare 
aparținând S.C. ECOGEN ENERGY S.A. Buzău; 

-adresa A.N.R.E. nr. 18686/04.03.2019, referitoare la punctul de vedere 
privind solicitarea și documentația de ajustare a prețului pentru activitatea de 
producere a energiei termice, depusă de S.C. ECOGEN THERM S.R.L., cu 
rezultat final de 255,61 lei/Gcal, fără TVA. 
          Ținând cont de cele de mai sus propunerile noilor tarife ce vor fi practicate 
de RAM Buzău, menționate în adresa nr. 28602/11.03.2019, sunt următoarele: 

-prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua de transport 
SACET pentru agenții economici de de 299,29 lei/Gcal, fără TVA; 

-prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua de transport 
SACET pentru populație de 296,17 lei/Gcal, fără TVA; 

-prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua de distribuție 
pentru agenții economici de 453,54 lei/Gcal, fără TVA; 

-prețul local pentru energia termică furnizată din rețeaua de distribuție 
pentru populație de 450,42 lei/Gcal, fără TVA; 

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 


