
 
                                                          ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

CONSILIUL LOCAL 
         

            
                     HOTĂRÂREA NR. 87 

            din 30 iulie 2015 
 

                
privind aprobarea preţului unitar local de facturare pentru energia termică produsă 

pe bază de gaze naturale în Centrala termică aferentă locuinţelor pentru tineret 
ANL-Buneşti din municipiul Câmpulung Moldovenesc, destinată populaţiei 

 
                             
       Consiliul Local  al municipiului Câmpulung  Moldovenesc, întrunit  în şedinţa 
ordinară din 30.07.2015.  
            Având în vedere: 
           - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, nr. 
14537 din 14.07.2015; 

  - Raportul Compartimentului de alimentare cu energie termică din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, nr. 14538 
din 14.07.2015; 
            - Raportul   Direcţiei   economice  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al 
primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, nr. 14539 din 14.07.2015 ; 
            - Raportul Compartimentului juridic din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al 
primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, nr. 14540 din 14.07.2015 ; 
                - Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

             - Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice nr. 314.671 din 18.06.2015;         

           - Prevederile art.3 şi art.8, din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele 
măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie 
termicăpopulaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
                - Prevederile art.8 alin.(3) lit.,,j” şi ,,k” din Legea nr. 51/2006 privind  serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată;                                                                                                       
                - Prevederile art.8 alin.(2) lit. ,,d” şi ,,e” ,  art. 40 alin.(3) şi alin. (9),  din Legea 
nr. 325/2006 a serviciului de alimentare cu energie termică,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 
           În temeiul art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a)  pct.14 şi art.45 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
   
                      
                                                  HOTĂRĂŞTE:      
       
       
           Art.1. Se aprobă preţul unitar local de facturare pentru energia termică produsă pe 
bază de gaze naturale în Centrala termică aferentă locuinţelor pentru tineret ANL-Buneşti 
din municipiul Câmpulung Moldovenesc, destinată populaţiei, la valoarea de 185 lei/Gcal, 
inclusiv TVA, conform documentaţiei prevăzute la   anexa nr.1.    
  Art.2. Se aprobă subvenţionarea din bugetul local al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc a diferenţei de preţ dintre preţul unitar de producere, distribuţie şi furnizare a 



energiei termice livrate populaţiei şi preţul unitar al energiei termice facturate populaţiei; 
prețul unitar local de facturare se aplică și pentru energia termică destinată populației 
consumată în perioada octombrie 2014 – iulie 2015.     
         Art.3.  Se aprobă includerea în subvenţie a procentului de 26 % pierderi anuale 
tehnologice între valoarea energiei termice produse şi valoarea energiei termice livrate 
populaţiei înregistrată la nivel de branşament individual scări de bloc conform 
documentaţiei prevăzute la anexa nr. 1.        
           Art.4. Se aprobă procedura de calcul pentru repartiţia individuală a consumurilor şi 
a costurilor la  utilizatorii alimentaţi cu  energie termică de la Centrala termică aferentă 
locuinţelor pentru tineret ANL-Buneşti din municipiul Câmpulung Moldovenesc conform 
documentaţiei prevăzute la anexa nr. 2.     
           Art.5.  Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.6. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de 
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    
             
          
 
 
 

   
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

  

Flutur Cristina - Nicoleta 

  Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

 

Toader Mândrilă 

 


