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EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRĂRE 

Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente 
anului 2016, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei 

termice în sistem centralizat, către populatie 

 
Prin adresele S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timişoara înregistrate la 

Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-017.690/14.07.2017 şi cu nr. SC2017-
022723/12.09.2017, şi adresele de revenire la acestea, înregistrate cu nr. RE2018-000539/07.03.2018 şi 
cu nr. RE2018-000623/16.03.2018, la care sunt anexate situaţia pierderilor induse înregistrate de 
Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. în perioada 2006-2016 şi Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 44 din data de 12.06.2017, privind 
suplimentarea cuantumului pierderilor induse înregistrate de companie, nerecuperate, aferente anului 
2016 în sumă de 10.698.606 lei, se solicită sprijin pentru recuperarea pierderilor induse totale înregistrate 
de companie, inclusiv în anul 2016.  

Luând în considerare că prin HCL nr. 473/06.11.2015 s-a aprobat acoperirea integrală de către 
Municipiul Timişoara, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse în sumă de 27.046.267 lei 
(aferente perioadei 2006-2014), iar prin HCL nr. 125/18.10.2016 s-a aprobat acoperirea integrală de către 
Municipiul Timişoara, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse în sumă de 7.342.337 lei,  
rezultă că au rămas neacoperite pierderile induse în sumă de 10.698.606 lei aferente anului 2016. 
 Având în vedere obligaţiile de plată restante ale S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm 
S.A. către furnizorii de combustibili (inclusiv transport), apă şi energie electrică, prezentate în adresele 
mai sus menţionate, această sumă de 10.698.606 lei inclusiv TVA este necesară pentru achitarea 
obligaţiilor de plată înregistrate de companie catre aceşti furnizori. 

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea privind acoperirea 
integrală din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2016, în sumă de 10.698.606 
lei cu TVA, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei 
termice în sistem centralizat, către populaţie. 
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