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REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului 
local al energiei termice livrată de  Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 670/12.12.2018 

 Având în vedere prevederile art. 124 din Legea nr. 123/10.07.2017 actualizată, prin care s-au 
introdus preţuri diferenţiate pentru furnizarea gazelor naturale pentru cantitatea de gaze naturale utilizată 
la producerea de energie termică destinată consumului populaţiei şi agenţi economici (non-casnici), 
precum şi Decizia ANRE nr. 1223/28.06.2019 privind preţurile reglementate pentru energia termică 
livrată din CET Freidorf  şi Avizul ANRE nr. 55/12.08.2019 privind preţurile pentru energia termică 
produsă în cogenerare şi livrată din centralela de cogenerare CET Sud Timişoara, Compania locală de 
termoficare Colterm S.A. solicită prin adresa nr. 22849/22.10.2019, înregistrată la Primăria Muncipiului 
Timişoara cu nr. RE2019-2156/22.10.2019 stabilirea de  preţuri diferenţiate pentru tipurile de 
consumatori casnici şi non-casnici. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006, Compania Locală de Termoficare COLTERM 
S.A. a întocmit şi a trimis spre avizare către A.N.R.E. documentaţia de modificare/ajustarea a preţurilor 
şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv 
energia termică produsă în cogenerare. 
 Deoarece până în momentul de faţă nu au survenit modificări ale legii nr. 325/2006, prin adresa 
nr.81918/26.10.2018 ANRE  precizează că “până la intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor 
Legii nr.325/2006 şi emiterea prin ordin al preşedintelui ANRE a reglementărilor prevăzute de legea 
menţionată, trebuie solicitat autorităţii administraţiei publice locale aprobarea preţurilor de producere 
a energiei termice şi a tarifelor de transport şi distribuţie a energiei termice prin emiterea unei hotărâri 
în acest sens”.  
 A.N.R.E. a condiţionat emiterea unui aviz interimar privind respectivele preţuri şi tarife de 
aprobarea în prealabil a acestora printr-o hotărâre de consiliu local.  
 Ţinând cont de cele expuse s-a întocmit documentaţia pentru fundamentarea modificării preţurilor şi 
tarifelor pentru serviciul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul 
Timişoara, atât pentru consumatorii casnici (populaţie), cât şi pentru consumatorii non-casnici (agenţi 
economici). 

Preţul actual al energiei termice livratã consumatorilor din sistemul centralizat este de  402,10/MWh 
inclusiv TVA.  
 Modificarea preţurilor/tarifelor la valorile din documentaţie, au fost aprobate de către COLTERM 
prin HCA nr.72/05.11.2019. 
 Deoarece preţul energiei (combustibil, energie electrică), preţul de producere al energiei termice, 
avizat/aprobat de către ANRE, la CET Sud şi CET Freidorf,  precum şi indicaţiile contoarelor de energie 
termică, montate la consumatorul final sunt exprimate în MWh, pentru uniformizare şi o mai bunã 
înţelegere, toate preţurile/tarifele care compun preţul final al energiei termice livrate consumatorilor au 
fost exprimate în lei/MWh. 
 Nivelul preţului actual al energiei termice şi al preţului de facturare pentru populaţie a fost aprobat în 
anul 2018 prin H.C.L. nr.670/12.12.2018. 



  

 Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară modificarea/ajustarea preţului local de 
producere, transport,  distribuţie şi furnizare  a energiei termice livrată de Compania Locală de 
Termoficare COLTERM S.A. diferenţiat pe tipuri de consumatori, respectiv: 

-  consumatori casnici la valoarea de 415,39 lei/MWh inclusiv TVA; 
-  consumatori non-casnici  la valoarea de 360,90 lei/MWh exclusiv TVA. 

 În aceste condiții, pentru păstrarea constantă a prețului de facturare la populație, ca măsură de 
încurajare a abonării la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., se impune creșterea 
subvenției de la 193,98 lei/MWh la 207,27  lei/MWh, adică cu 13,29 lei/MWh cu TVA inclus. 

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de  Compania Locală 
de Termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 şi 
Hotărârea Consiliului Local nr. 670/12.12.2018 şi îl supunem spre dezbatere Consiliului Local al 
municipiului Timişoara. 
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