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Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse 
aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a 

energiei termice în sistem centralizat, către populaţie 
 

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-    /         a 
Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la 
bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de 
producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie,           

Facem următoarele precizări: 
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, pierderile induse din prestarea 
serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, 
către populaţie pot fi acoperite din bugetele locale, cu respectarea şi încadrarea în dispoziţiile art. 23, alin. 
1 din Ordinul 1121/1075 din 21.08.2014, privind aprobarea schemei de ajutor de stat acordate în perioada 
2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, 
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie. 

Diferenţa dintre pierderile reale înregistrate în anul 2018 şi pierderile tehnologice aprobate incluse 
în preţurile locale aferente anului 2018 reprezintă pierderi tehnologice induse, neacceptate în preţ/tarif, 
aprobat prin HCL nr. 392/17.10.2017. 

În structura tarifelor de transport si distribuţie aferente anului 2018 au fost luate în calcul 
pierderile tehnologice calculate prin bilanţul energetic aferent anului 2016, bilanţ aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 545/20.12.2017, şi anume:  

- pierderi tehnologice pe reţelele de transport 60.934,400 Gcal,  
- pierderi tehnologice pe reţelele de distribuţie 59.033,500 Gcal, 
- consum tehnologic de apă de adaos  893.325 mc. 
Pierderile în reţelele de transport şi distribuţie în anul 2018 au fost mai mari faţă de cele din anul 

2016, deoarece pierderile prin transfer de căldură în mediul ambiant au crescut din cauza stării 
necorespunzătoare a izolaţiei conductelor, iar din cauza spărturilor din conducte au crescut pierderile 
masice  cu apa de adaos. 

Prin adresa nr. 20575/24.09.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2019 – 
001941 din data de 24.09.2019, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a transmis nota 
justificativă  şi calculul privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse, adică diferenţa dintre 
pierderile reale şi pierderile tehnologice incluse în preţul aprobat pentru perioada ianuarie – decembrie 
2018.   

Din bilanţul energetic aferent anului 2018 şi situaţia anexată notei justificative prezentată de 
Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2018, rezultă 
următoarele pierderi reale: 

- pierderi reale pe reţelele de transport 132.427,800 Gcal, 
- pierderi reale pe reţelele de distribuţie 96.870,513 Gcal, 
- pierderi reale masice în reţeaua de transport - consum tehnologic de apă de adaos  1.393.403 mc. 
Ţinând cont de cele de mai sus rezultă următoarele pierderi tehnologice induse aferente anului 

2018: 
- pierderi tehnologice induse pe reţelele de transport 71.493,400 Gcal, 
- pierderi tehnologice induse pe reţelele de distribuţie 37.837,013 Gcal, 



- pierderi tehnologice induse masice - consum tehnologic de apă de adaos  500.078 mc. 
 Costurile suplimentare înregistrate de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. cu 
pierderile induse aferente anului 2018 au fost următoarele: 

- valoare pierderi tehnologice induse pe reţelele de transport 17.405.783,164 lei fără TVA, 
- valoare pierderi tehnologice induse pe reţelele de distribuţie 12.670.102,173 lei fără TVA, 
- valoare pierderi tehnologice induse masice - consum tehnologic de apă de adaos 2.685.418,860 

lei fără TVA. 
Totalul pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018 este de 32.761.304,197 lei fără TVA, 

respectiv 38.985.951,994 lei inclusiv TVA.  
Având în vedere cele menţionate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind acoperirea 

integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea 
serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, 
către populaţie, îndeplineşte  condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.  
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