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ROMĂNIA        APROBAT, 
JUDETUL TIMIŞ                              PRIMAR 
MUNICIPIUL TIMISOARA               NICOLAE ROBU 
PRIMĂRIA           
NR. SC2016-24012/03.10.2016 
 
 
 

 
REFERAT 

privind modificarea unei clauze a Contractului de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru 
delegarea  gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice 
 Consiliul Local al Municipiului Timişoara 

 
  

 

                 Având în vedere adresa Companiei  Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A.  nr.RE2016-
001730/12.09.2016 ; 
Având în vedere art.8 alin.(2), lit.a) , art.15 şi art.40 alin.(7) din  LEGEA nr. 325 /2006 serviciului 
public de alimentare cu energie termică ; 
Având în vedere  art.101 din LEGEA nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii; 
Având în vedere Contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea  gestiunii serviciului 
public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice , 
aprobat prin HCL nr.216/30.05.2006: 
- art. 21. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin act adiţional semnat de ambele 
părţi contractante. 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 litera (a) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată şi modificată; 
 În temeiul art. 45 alin.1  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
şi modificată; 
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PROPUNEM: 

Consiliului Local 

 

Modificarea art. 13 litera u) din Contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006, care va avea 
următorul conţinut: ‘’să practice preţurile aprobate /avizate de autorităţile naţionale de reglementare in 
domeniu.Pentru energia termica livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara determinarea-
ajustarea preţului se realizează pe baza unei formule avizate de către autoritatea naţională de 
reglementare în domeniu;’’ 

La prezentul referat anexăm  propunerea pentru Actul adiţional nr.2  la contractul de concesiune nr. 216 
/ 30.05.2006. 
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