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REFERAT 

Privind aprobarea documentaţiei cu titlul ‘’ Bilanţ real al energiei termice pentru anul 
2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului 

Timişoara’’ 
 

 

              Având în vedere adresa Companiei  Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A.  nr. 
RE2016-001493/03.08.2016 ; 

Având în vedere art.35 alin.(1), lit.e) din  LEGEA nr. 325 /2006 serviciului public de 
alimentare cu energie termică ; 

Având în vedere Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al 
municipiului Timişoara , aprobat prin HCL nr.239/2009 ; 

Având în vedere avizul ANRSC nr.414020/25.07.2016 pentru documentaţia cu titlul ‘’ 
Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu 
energie termică a municipiului Timişoara’’ 
 ANRSC  a avizat valorile pierderilor reale de energie termică şi valorile pierderilor tehnologice 
de energie termică , după cum urmează: 
Pierderi la producerea energiei termice în CT Centru    9,78% 
Pierderi în reţelele de transport aferente CT Centru    15,15% 
Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT Centru    19,18% 
Pierderi la producerea energiei termice în CT de cvartal   15,74% 
Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT de cvartal   14,68% 
Pierderi la producerea energiei termice în CET Freidorf   58,89% 
Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CET Freidorf   19,54% 
Pierderi la producerea energiei termice în CT de cvartal +CET Freidorf       25,77% 
Pierderi in reţelele de distribuţie aferente CT de cvartal +CET Freidorf       15,31% 
Pierderile totale ţn reţelele de distribuţie     18,97% 

 În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1),(2) litera ’’d’’,alin.(6) 
litera’’a’’pct.14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală,republicată şi actualizată, 
 

 



 

PROPUNEM: 

Consiliului Local 

Art.1 Aprobarea  documentaţiei  cu titlul‘’ Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru 
sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara’’ 
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