
ROMANIA 
                                                   JUDETUL BUZAU 
                                                 MUNICIPIUL BUZAU 
                                                 - CONSILIUL LOCAL - 
 
 
                                                      H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea recalculării preţurilor locale pentru energia termică furnizată de 
 Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău consumatorilor racordaţi la  

sistemul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat  
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

- solicitarea nr. 6688/09.07.2019 a Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău, 
înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 82448/09.07.2018; 

- adresa nr. 7589/24.07.2019 a Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău înregistrată 
la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 89.160/24.07.2019; 

- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 269/CLM/18.07.2019;   
 - raportul Direcţiei Tehnice nr. 86.560/18.07.2019; 
 - 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 transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată; 

- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău 
nr. 43/29.07.2019;  
 -  prevederile art. 8 alin. (2), lit. d) şi e) şi art. 40 alin. (10) din Legea nr. 325/2006 – 
privind Legea serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin. (1), (2) şi (4) 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; 
          - Decizia ANRE nr. 1227 din 28.06.2019 privind aprobarea bonusului pentru energia 
electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în SEN şi a preţului reglementat 
pentru energia termică livrată în SACET în perioada iulie – octombrie 2019 din centrala de 
cogenerare aparţinând SC Ecogen Energy SA Buzău; 
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 181/27.07.2018 privind 
aprobarea de modificare a preţurilor si tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi 
furnizare a energiei termice pe baza de gaze naturale, practicate de Regia Autonoma 
Municipală ”RAM” Buzău, aşa cum a fost modificată prin Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 251/31.10.2018;  
           - Decizia Curții de Conturi-Camera de Conturi Buzău nr. 03 din 23.03.2018;    

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și d), alin. (3), lit. d) şi alin. (7), lit. n), art. 139, alin. 
(1),  coroborat cu art. 5, lit. ee) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,   
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 Art.1.- Se aprobă recalcularea preţurilor locale de producere, transport, distribuţie şi 
furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale practicate de Regia Autonomă 
Municipală “RAM” Buzău. 
 



Art.2. - Se aprobă preţul local pentru energia termică furnizată din reţeaua de 
transport SACET pentru agenţii economici, instituţii publice, etc. de 276,86 lei/Gcal, fără TVA 

Art.3. - Se aprobă preţul local pentru energia termică furnizată din reţeaua de 
transport SACET pentru populaţie de 250,74 lei/Gcal, fără TVA. 

Art.4. - Se aprobă preţul local pentru energia termică furnizată din reţeaua de 
distribuţie pentru agenţii economici, instituţii publice, etc. de 432,79 lei/Gcal, fără TVA. 

Art.5. - Se aprobă preţul local pentru energia termică furnizată din reţeaua de 
distribuţie pentru populaţie de 417,6 lei/Gcal, fără TVA. 

Art.6. -  Se aprobă preţul local de facturare a energiei termice livrată populaţiei de 250 
lei/Gcal, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, furnizată populaţiei din municipiul 
Buzău prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde 
menajere.  

Art.7. - Diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a 
energiei termice livrată populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei se 
asigură din bugetul local al municipiului Buzău. 

Art.8. - Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.08.2019. 
           Art.9. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Tehnice, Biroului 
Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
  
                                                 PREȘEDINTELE  ȘEDINȚEI, 
                                                  consilier Ștefan Țăndărescu 
 
 
 
 
                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                                        Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 iulie 2019   
Nr. 180  
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa din 
data de 30 iulie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 2 abţineri și 
2 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenţi la 
ședinţă. 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- P R I M A R – 

Nr. 269/CLM/18.07.2019 
        
                        

R E F E R A T 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea recalculării preţurilor locale pentru energia termică 
furnizată de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău consumatorilor racordaţi la  

sistemul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat  
 

 

        Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău, prin adresa nr. 6688/09.07.2019 a solicitat 
Consiliului Local al Municipiului Buzău , prin raportare la dispoziţiile art. 40 alin.(10) din 
Legea nr. 325/2006,  aprobarea recalculării preţurilor locale pentru producerea, transportul, 
distribuţia şi furnizarea energiei termice pe bază de gaze naturale, ca urmare a Deciziei 
ANRE nr. 1227 din data de 28.06.2019 cu privire la modificarea preţului reglementat pentru 
energia termică livrată în SACET în perioada iulie – octombrie 2019 din centrala de 
cogenerare aparţiând SC Ecogen Energy SA Buzău.  

Propunerea de recalculare a preţurilor este justificată de majorarea nivelul cheltuielilor, 
ca urmare a intrării în vigoare a Deciziei ANRE nr. 1227/28.06.2019,  generate de energia 
termică cumpărată, începând cu 01.08.2019 de la Ecogen Energy SA Buzău, principalul 
furnizor de combustibil sub formă de energie utilă. 

Potrivit art. 40 alin.(10) din Legea nr. 325/2006 - În cazul în care, după ajustarea 
preţurilor şi tarifelor, furnizorii de combustibili şi de energie electrică modifică preţurile de 
livrare, având ca efect majorarea preţului energiei termice produse, autorităţile 
administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, pot 
aproba recalcularea corespunzătoare a preţurilor locale şi, după caz, a preţurilor locale 
pentru populaţie, începând cu data primei livrări făcute la noile preţuri, fără modificarea 
nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli şi a cotei de profit, cu avizul operativ al 
autorităţii competente. 

Potrivit art. 8 alin.(2) lit. d din Legea nr. 325/2006 - În asigurarea serviciului public de 
alimentare cu energie termică autorităţile administraţiei publice locale ... aprobă, în condiţiile 
legii, în termen de maximum 30 de zile, a propunerilor privind nivelul preţului local al 
energiei termice către utilizatorii de energie termică, înaintate de către operatorii 
serviciului; 

Prin coroborarea prevederilor 40 alin.(10) cu art. 8 alin.(2) lit d) din Legea nr. 325/2006 
și art. 5 din Decizia ANRE nr. 1277/28.06.2019 rezultă fără putere de tăgadă că odată ce 
producătorului de energie termică/Ecogen Energy S.A i s-au aprobat, începând cu iulie 2019, 
practicare de noi prețuri pentru producerea energiei termice în cogenerare ( la populație și la 
consumatorii noncasnici) care este vândută în SACET la consumatorii casnici și noncasnici, 
atunci autoritatea publică locală va aproba recalcularea prețurilor locale (populație și 
noncasnic) începând cu data primei livrări, la noile prețuri .     

În sensul celor de mai sus Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău a propus 
Consiliului Local al Municipiului Buzău recalcularea preţurilor locale pentru producere, 
transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate 
pentru populaţie, şi pentru agenţii economici, instituţii publice, etc. exclusiv TVA, începând cu 
data de 01.08.2019, respectiv data primei livrări făcute la noile prețuri. 
    Propunerea de stabilire a preţului local aferent consumatorilor de energie termică din 
sistemul de transport şi din sistemul de distribuţie, are la bază următoarele: 
      - Decizia ANRE nr. 1227 din 28.06.2019 privind aprobarea bonusului pentru energia 
electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în SEN şi a preţului reglementat 
pentru energia termică livrată în SACET în perioada iulie – octombrie 2019 din centrala de 
cogenerare aparţinând SC Ecogen Energy SA Buzău; 



 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 181/2018 privind aprobarea de 
modificare a preturilor si tarifelor locale de producere, transport, distributie si furnizare a 
energiei termice pe baza de gaze naturale, practicate de Regia Autonoma Municipala „RAM” 
Buzau, aşa cum a fost modificată prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 
251/2018;  

- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău;  
 - Decizia Curții de Conturi-Camera de Conturi Buzău nr. 03/23.03.2018; 
 În acest sens, prin raportare la dispozițiile art. 40 din  Legea nr. 325/2006  în armonie 

cu prevederile  art. 33 din Legea nr. 94/1992 coroborat cu pct. 183 din Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea 
actelor  rezultate din aceste activităţi aprobat prin Hotărârea nr. 155/2014 a Plenului Curții de 
Conturi, în vederea punerii în practică a măsurilor ce decurg din Decizia nr. 03/23.03.2018, 
propun a fi adoptate prețurile locale pentru energia termică livrată de Regia Autonomă 
Municipală "RAM" Buzău după cum urmează:  
           - preţul local pentru energia termică furnizată din reţeaua de transport SACET pentru 
agenţii economici, instituţii publice, etc. de 276,86 lei/Gcal, fără TVA; 

- preţul local pentru energia termică furnizată din reţeaua de transport SACET pentru 
populaţie de 250,74 lei/Gcal, fără TVA; 

- preţul local pentru energia termică furnizată din reţeaua de distribuţie pentru agenţii 
economici, instituţii publice, etc. de 432,79 lei/Gcal, fără TVA; 

- preţul local pentru energia termică furnizată din reţeaua de distribuţie pentru 
populaţie de 417,6 lei/Gcal, fără TVA; 

În tabelul centralizator se regăsesc toate elementele care au condus la obţinerea 
preţurilor locale finale ce se vor practica de către Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău. 

Observaţie: componenta cuprinsă în preţul local ce se va practica pentru agentii 
economici, instituţii publice, etc. componentă stabilită la valoarea de 3,12 lei/Gcal prin 
Decizia Curţii de Conturi – Camera de Conturi Buzău nr. 03/23.03.2018, este în ccurs de 
derulare şi se va aplica lunar agenţilor economici, instituţiilor publice, etc., până la concurenţa 
sumei de 96.323,42 lei, fără fără TVA. 

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006, art. 3, alin. (4), diferenţa dintre 
preţul local şi preţul local de facturare al energiei termice livrată populaţiei se asigură din 
bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale. 
 Faţă de cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, proiect pe care vă 
rog să-l aprobaţi în forma prezentată.   
 
   

           PRIMAR, 
                                           Constantin Toma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ROMANIA 
JUDETUL  BUZAU 

      PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
- Direcţia Tehnică - 

Nr. 86.560/18.07.2019 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  recalculării preţurilor locale pentru energia termică 

furnizată de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău consumatorilor racordaţi la  
sistemul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 

  
 Prin adresa nr. 6688/09.07.2019 Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău a solicitat 
Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea recalculării preţurilor locale pentru 
producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pe bază de gaze naturale, 
ca urmare a Deciziei ANRE nr. 1227 din data de 28.06.2019 cu privire la modificarea preţului 
reglementat pentru energia termică livrată în SACET în perioada iulie – octombrie 2019 din 
centrala de cogenerare aparţiând SC Ecogen Energy SA Buzău.  

Propunerea de recalculare a preţurilor este justificată de nivelul cheltuielilor generate 
de energia termică cumpărată de la SC Ecogen Energy SA Buzău, principalul furnizor de 
combustibil sub formă de energie utilă. 
  Conducerea executivă a regiei, pe baza prevederilor Ordonanţei 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, ale prevederilor Legii nr. 325/2006 a serviciului public 
de alimentare cu energie termică și în armonie cu concluziile Curții de Conturi a României 
astfel cum se regăsesc în Raportul de Control înregistrat sub nr. 1580/23.02.2018 ce a stat la 
baza emiterii Deciziei nr. 03/23.03.2018, a stabilit nivelul preţurilor  locale. 

În stabilirea preţurilor locale finale pentru energia termică furnizată utilizatorilor din 
reţeaua de transport şi din reţeaua de distribuţie, s-au luat în calcul preţurile şi tarifele locale 
avizate de către ANRE, preţul de producere a energiei termice de către principalul furnizor de 
combustibil sub formă de energie termică utilă aşa cum apare în Decizia ANRE nr. 1227 din 
28.06.2019 privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de 
înaltă eficienţă şi livrată în SEN şi a preţului reglementat pentru energia termică livrată în 
SACET în perioada iulie – octombrie 2019 din centrala de cogenerare aparţinând SC Ecogen 
Energy SA Buzău precum şi cantităţi prognozate a se livra populaţiei şi agenţilor 
economici/instituţii publice, rezultatele fiind următoarele: 

 
A. Preţ local din reţeaua de transport 

 
1. PREŢ LOCAL POPULAŢIE, fără TVA = 250,74 lei/Gcal 
2. PREŢ LOCAL AGENT ECONOMIC, fără TVA = 276,86 lei/Gcal 

 

B. Preţ local din reţeaua de distribuţie 

1. PREŢ LOCAL POPULAŢIE, fără TVA = 417,6 lei/Gcal 
2. PREŢ LOCAL AGENT ECONOMIC, fără TVA = 432,79 lei/Gcal 

 
În tabelul centralizator se regăsesc toate elementele care au condus la obţinerea 

preţurilor locale finale ce se vor practica de către Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău, 
inclusiv componenta ce vizează recuperarea sumei de 96.323,42 lei, fără TVA, de la agenţii 
economici, instituţii publice, etc.  

Observaţie: componenta cuprinsă în preţul local ce se va practica pentru agentii 
economici, componentă stabilită la valoarea de 3,12 lei/Gcal prin Decizia Curţii de Conturi – 
Camera de Conturi Buzău nr. 03/23.03.2018, care este în curs de derulare, se aplică din 
august 2018 şi se va continua aplicarea lunar agenţilor economici, instituţiilor publice, etc. 
până la concurenţa sumei totale de 96.323,42 lei, fără TVA. 

 



 
Preţul pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul 

încălzirii locuinţelor şi a preparării apei menajere, a fost propus la valoarea de 250 lei/Gcal, la 
care se adaugă TVA, bugetul local al municipiului Buzău urmând să suporte diferenţa dintre 
preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi 
preţul local al energiei termice facturate populaţiei. 
 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, 
Ileana Bănucu 


