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REFERAT 
Privind concesiunea catre SC COLTERM SA TIMISOARA a bunurilor constând din retele termice primare 

si retele termice secundare  ce apartin domeniului public al 
 Municipiului Timisoara 

 
 
 

 Bunurile care au apartinut SC CALOR SA TIMISOARA constând în 
retele termice primare si secundare au fost trecute în domeniul public al 
Municipiului Timisoara, domeniu public atestat prin HG 977/2002, în 
conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica 
locala si au fost preluate de catre Primaria Municipiului Timisoara. 

Bunurile care au apartinut centrelor de termoficare CET TIMISOARA 
– Centru si CET TIMISOARA – Sud constând în retele de termice primare 
au fost trecute în domeniul public al Municipiului Timisoara în conformitate 
cu prevederile HG 104/2002 privind transmiterea unor centrale electrice de 
termoficare din domeniul privat al statului si din patrimoniul SC 
TERMOELECTRICA SA în domeniul public al unor unitati administrativ 
teritoriale si în administrarea Consiliilor Locale ale acestora. 

Prin HCL 254/17.09.2002 modificata cu HCL 273/22.10.2002 o parte 
din aceste bunuri au trecut din domeniul public al Municipiului Timisoara în 
domeniul privat al Municipiului Timisoara (art. 1 din HCL) si trecute în 
capitalul social al SC TERMOCET 2002 SA. 

 Celelalte bunuri constând în retele termice primare (Anexa 2) au 
ramas în domeniul public al Municipiului Timisoara si au fost concesionate 
cu plata prin încredintare directa catre SC TERMOCET 2002 SA în baza art. 
3 din HCL 254/17.09.2002 încheindu-se contractul de concesionare numarul 
6 din 01.11.2002. 
 Prin HCL nr. 313/16.12.2003 s-a aprobat fuzionarea dintre SC 
CALOR SA si SC TERMOCET 2002 SA, noua societate numindu-se SC 
COLTERM SA. 
 Având în vedere ca bunurile costând în retele termice primare si 
secundare, au fost trecute în  domeniul public al Municipiului Timisoara 
sunt exploatate de SC COLTERM SA în vederea asigurarii agentului termic 
urban; 



  Având în vedere adresa nr. D72004-2116/18.03.2004 a SC 
COLTERM SA prin care solicita rezilierea contractului de concesiune 
încheiat între Primaria Municipiului Timisoara si SC TERMOCET 2002 SA 
TIMISOARA si încheierea unui nou contract de concesiune atât pentru 
retelele termice primare cât si secundare între Primaria Municipiului 
Timisoara si SC COLTERM SA Timisoara; 
     
 

PROPUNEM 
 

 Emiterea unei HCL care sa aprobe; 
 - Atribuirea directa catre SC COLTERM SA TIMISOARA în baza unui 

contract de concesiune pe o perioada de 49 ani cu plata unei redevente 
a bunurilor constând în retele termice primare cât si  

 - Încetarea contractului de concesiune nr. 6 din 01.11.2002 încheiat 
între Primaria Municipiului Timisoara si SC TERMOCET 2002 SA 
TIMISOARA.  
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