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ROMÂNIA               APROBAT PRIMAR 
JUDEŢUL TIMIŞ     Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
DIRECŢIA  EDILITARĂ 
SERVICIUL ENERGETIC           
Bv. C.D. Loga nr. 1                
Nr. SC2006- 025323/12.12.2006                                                                                                
 

 
REFERAT 

 
privind aprobarea studiului de fezabilitate ,, Modernizarea sistemului de contorizare 
a energiei termice în municipiul Timişoara” prin înlocuirea debitmetrelor de apă 
caldă de consum cu contoare de energie termică formate din ansambluri de calculator 
de energie , debitmetru, amplificator de semnal şi sondă de temperatură 
 
 
Având în vedere prevederile legale în vigoare, în conformitate cu dispoziţiile actului 
constitutiv al societăţii şi ţinând cont de bugetul de venituri şi cheltuieli, Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara în calitate de unic acţionar aprobă programul de investiţii al 
companie; 
 Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 933 / 2004 privind contorizarea consumatorilor 
racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, în conformitate 
cu care măsurarea energiei termice consumate la nivel de branşament se va face prin 
intermediul contoarelor de energie termică atât pentru încălzire cât şi pentru apa caldă de 
consum; 
 În conformitate cu Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al 
Municipiului Timişoara aprobat în anul 2003 şi actualizat în anul 2006 care prevede 
realizarea unor lucrări de investiţii care au drept scop modernizarea, retehnologizarea şi 
dezvoltarea capacităţilor de producere a energiei termice; 
 Cu menţiunea că investiţiile vor fi realizate din fonduri alocate de la bugetul de stat 
pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei prin sisteme publice centralizate 
de alimentare cu energie termică conform  art.1 şi art.2 din O.U.G. nr. 48/2004   precum şi 
din alte surse atrase de către Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A.  

     
Propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara: 
 

Aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Modernizarea 
sistemului de contorizare a energiei termice în Municipiul Timişoara” . 

 
 
 
DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ                                              AVIZAT JURIDIC 
           DUMITRU ANDOR                                                          MIRELA LASUSCHIEVICI 
 
 
 
RED/DAC I.B.  
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Anexa la Hotărâre nr. _______________ / ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în Municipiul 
Timişoara” 

 
 
 
 

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei 
 
Denumirea investiţiei : „Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în 
Municipiul Timişoara” 
Amplasament : la limita de proprietate a consumatorilor din Municipiul Timişoara 
Beneficiar : Consiliul Local al Municipiului Timişoara  
Coordonator principal de credite : Primăria Municipiului Timişoara 
Valoarea investiţiei : 7.443.253 RON 
Finanţarea investiţiei : Bugetul de stat , fonduri nerambursabile  
Suma supusă procedurii de achiziţie publică : 7.443.253 RON 
Durata de realizare : 4 ani 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier IONEL BĂRUŢA  


