PROIECT

ROMÂNIA

AVIZAT:

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.348 din
15.10.2021 modificată Hotărârea Consiliului Local nr.352/25.10.2021 privind
aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din
Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei
calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022
CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU
Întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la
nr.583/05.01.2022;
- raportul de specialitate al Compartimentului Energetic şi Asociaţii de Proprietari,
înregistrat la nr.586/05.01.2022;
- avizul comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat;
- avizul comisiei de servicii publice, muncă şi protecţie socială;
- prevederile art.291, alin.(3), lit.„o” și alin.(3^2) ale Legii nr.227/2015 a Codului
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie
termică;
- prevederile Legii nr.51/2006, republicată, actualizată, a serviciilor comunitare de
utilităţi publice;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru
funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;
- prevederile Ordinului nr.66/2007 privind aprobarea metodologiei de stabilire,
ajustare sau modificare a preţurilor sau tarifelor locale pentru serviciile publice de
alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energie termică produsă în
cogenerare.
În temeiul art.129, alin.(2), lit.„d” și alin.(7), lit.„n”, art.139, alin.(3) și art.196,
alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I. Hotărârea Consiliului Local nr.348 din 15.10.2021 privind aprobarea
prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu,
prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de
încălzire 15 octombrie 2021 - 15 aprilie 2022, începând cu luna ianuarie 2022 se
modifică și completează după cum urmează:
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„Art.1. alin.(1) Subvenţia pentru acoperirea diferenţei de preţ pentru energia
termică livrată populaţiei în valoare de 862,23 lei/Gcal, respectiv de 741,51
lei/Mwh pentru energia termică furnizată din reţeaua de transport şi în valoare
de 1.068,49 lei/Gcal, respectiv de 918,89 lei/Mwh pentru energia termică furnizată
din reţeaua de distribuţie, se va suporta în limita prevederilor existente în
Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Giurgiu, la capitolul 81.02.
subcapitol 06.”
alin.(2) Prin excepție de la alin.(1) începând cu data intării în vigoare a
prezentei, până la 31 martie 2022, se aprobă subvenţia pentru acoperirea
diferenţei de preţ pentru energia termică livrată populaţiei în valoare de 729,08
lei/Gcal, respectiv de 627,00 lei/Mwh pentru energia termică furnizată din reţeaua
de transport şi în valoare de 901,61 lei/Gcal, respectiv de 775,38 lei/Mwh pentru
energia termică furnizată din reţeaua de distribuţie, se va suporta în limita
prevederilor existente în Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Municipiului
Giurgiu, la capitolul 81.02. subcapitol 06.”
Art.II. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr.348 din 15.10.20221
modificată prin 352 din 25.10.2021 privind privind aprobarea prețului local al energiei
termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem
centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15
octombrie 2021 – 15 aprilie 2022 rămân neschimbate.
Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,
Direcţiei Servicii Publice - Compartiment Energetic şi Asociaţii de Proprietari din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, S.C. Uzina Termoelectrica
Production Giurgiu S.A. şi se va publica în mass-media locală în vederea aducerii la
cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

Sîrbu Adelina - Veronica

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 06 ianuarie 2022
Nr. 3

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotrivă şi _____ abţineri,
din totalul de ____ consilieri prezenţi
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