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REFERAT - anexă 
privind aprobarea Regulamentul serviciului public de alimentare  

cu energie termică în Municipiul Timişoara cu modificările însuşite în urma dezbaterii 
publice din data de 09.06.2009 

 
 
 
 
În dezbaterea publică din data de 9 iunie 2009 au fost propuse de participanţii la dezbatere mai 
multe modificări la proiectul de regulament al serviciului public de alimentare cu energie termică. 
În urma analizei procesului-verbal al dezbaterii publice cu nr. SC2009-13095/15.06.2009şi a 
prevederilor Regulamentului - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică la 
nivelul Direcţiei Edilitare,  se consideră necesară modificarea unor articole din regulamentul 
propus, astfel: 
-  “ART. 97     Termenul pentru răspuns la reclamaţii referitoare la unul sau mai mulţi 
parametri de calitate ai agentului termic, în cazul în care sunt din culpa furnizorului, este de  10 zile 
calendaristice.” 
  În Regulamentul-cadru termenul pentru raspuns este de 30 de zile calendaristice. 
 
-  „ART.303  

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în cuantum de 2500 lei 
nerespectarea de către operatorul care are si calitatea de furnizor a prevederilor art. 30, alin. 5 din 
Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, numai în cazul debranşărilor 
şi numai în cazul în care utilizatorul solicită în scris şi achită contravaloarea prestaţiei. 
   (5) Contravenţiile şi sancţiunile pentru utilizatorii sau consumatorii de energie termică sunt 
cele prevăzute în art. 45 alin. (1) din Legea 325/2006. 
  În Regulamentul supus dezbaterii publice sancţiunea se aplica operatorului şi în cazul 
deconectărilor şi fără a fi specificat că utilizatorul va achita contravaloarea operaţiei de 
debranşare. 
 
- “ART. 305 
    (1) Prin excepţie de la art. 250  debranşarea totală a instalaţiilor unui utilizator de tip condominiu 
se poate face în condiţiile art. 30 alin. 1 din Legea 325 / 2006 privind serviciul public de alimentare 
cu energie termică,  în cazul în care se va utiliza pentru încălzire sau prepararea apei calde surse 
regenerabile de energie aşa cum sunt ele definite în Ordonanţa nr. 22/2008,  privind eficienţa 
energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, şi în 
Directiva 2001/77/CE a Parlamentului şi a Consiliului European.” 
 În Regulamentul supus dezbaterii publice erau permise deconectările individuale ale unor 
apartamente situate în imobile de locuit tip bloc – condominii. 
  
In temeiul art.303, alin. 1 din Anexa la Ordinul 91/2007 al A.N.R.S.C, al art. 5 din Ordinul 
483/2008 al ANRSC şi în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 şi a Dispoziţiei Primarului 
Municipiului Timişoara nr. 92/2007 
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Propunem: 
 

1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local a Regulamentului serviciului public de alimentare 
cu energie termică al Municipiului Timişoara cu modificările însuşite de Direcţia Edilitară. 
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