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REFERAT 

privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente 
perioadei ianuarie-octombrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, 

distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, catre populatie 
 

 
 
Prin adresa Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A.  înregistrata la Primăria 

Municipiului Timişoara cu nr. SC2016-27382/08.11.2016 se solicită emiterea unei HCL pentru 
acoperirea integrală de la bugetul local a pierderilor induse aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, 
în sumă de 12.297.757 lei (inclusiv TVA), determinate conform anexei situaţia pierderilor de energie 
termica, precum si Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare 
Colterm S.A. nr. 111 din data de 24.11.2016 privind aprobarea pierderilor tehnologice aferente 
perioadei ianuarie – octombrie 2016. 

Deoarece in intervalul 2008-2014 nu s-a solicitat nici o majorare a tarifelor de transport si 
distribuţie, pierderile de energie termica avizate in structura de preturi si tarife in anul 2014 (aviz 
ANRSC nr.200562/15.01.2014) au avut la baza pierderile procentuale stabilite in anul 2008, prin 
avizul ANRSC nr. 3819/18.08.2008. Procentele luate in calcul au fost de 11,82% pentru reţeaua de 
transport, 8,60% pentru reţeaua de distribuţie, respectiv 12,5 % pentru producerea, distribuţia si 
furnizarea energiei termice la centralele de cvartal. Aceste procente s-au aplicat la energia prognozata a 
fi produsa in anul 2014 si astfel au fost determinate cantităţile de pierderi pentru serviciul de transport 
al energiei termice si pentru partea de distribuţie si furnizare a energiei termice. 

Astfel în structura actuală a tarifelor de transport si distribuţie, pierderile vizate de ANRSC 
(aviz 200562/15.01.2014) si aprobate prin HCL 25/28.01.2014 reprezintă doar o cota parte din 
pierderile înregistrate. Aceste pierderi reprezentau o cantitate de căldură raportată la prognoza 
producţiei din anul 2014 (an de referinţă în care s-au aprobat actualele preturi locale) şi una mult mai 
mică raportată la producţia actuală. 

Reţelele de termoficare (transport şi distribuţie) fiind aceleaşi, temperaturile de funcţionare 
fiind cvasi-constante este normal ca pierderile de energie termica sa fie cvasi-constante in valoare 
absoluta (Gcal), dar in procente ele sunt mult mai mari, deoarece sunt raportate la o producţie mult mai 
mică. Diminuarea producţiei, fata de cea prognozată, se datorează scăderii numărului de clienţi si stării 
reţelelor care se degradează de la an la an. Pierderile în reţelele de transport şi distribuţie sunt mai mari 
deoarece pierderile prin transfer de căldură în mediul ambiant sunt mai mari din cauza stării 
necorespunzătoare a izolaţiei conductelor, iar pierderile masice sunt de asemenea mari din cauza 
spărturilor din conducte. 

Conform art. art 26, alin. (2), lit. b) din Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice nr. 1121/2014, diferenţa dintre pierderile reale şi pierderile tehnologice 
aprobate în preţurile locale reprezintă pierderi induse, neacceptate în preţ/tarif. 

Menţionăm că în preţul local al energiei termice livrată de Compania Locala de Termoficare 
Colterm S.A, aprobat prin HCL nr. 25/28.01.2014 nu au fost incluse aceste pierderi induse. 

Având în vedere Referatul Direcţiei Tehnice nr. SC2016-29066/28.11.2016, 
 Având în vedere art. 40 alin. 3 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu 

energie termica. 
Având în vedere ca potrivit prevederilor art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/2006 privind unele 

măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aceste 
pierderi induse pot fi acoperite din bugetele locale, 
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PROPUNEM: 
 

Cosiliului Local al Municipiului Timisoara: 
 1. Acoperirea integrala de catre Municipiul Timisoara din surse de la bugetul local a pierderilor 
induse din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare în sistem 
centralizat, catre populatie,  în valoare de 12.297.757 lei (inclusiv TVA), aferente perioadei ianuarie-
octombrie 2016. 

 
 
 

Viceprimar, 
Dan Diaconu 
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          Şef Serviciu Energetic şi MSUP, 
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