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    ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.299 

                                  din 18 12   2008 

 
privind: aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru producerea, transportul, 

distribuţia şi furnizarea energiei termice de către SC APATERM SA Galaţi,  în anul 

2009 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:343/18 12 2008 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară în data 

de 18 12  2008;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 120 846/11 12 2008,  a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr.120 848/11 12 2008, al Direcţiei 

Economice; 

 Având în vedere raportul de avizare al  comisiei de buget finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului; 

 Având în vedere avizul ANRSC nr. 2073/30 05 2007 privind modificarea 

preţurilor şi tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea 

energiei termice de către SC APATERM SA Galaţi; 

 Având în vedere prevederile art.8 şi art.40  din Legea serviciului public de 

alimentare cu energie termică nr.325/2006 ; 
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              Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”d”  şi alin.6, lit.”a”  din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

             În temeiul art. 45, alin. 1  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

Art. 1– Se aprobă preţurile şi tarifele  pentru producerea, transportul, 

distribuţia şi furnizarea energiei termice de către SC APATERM SA Galaţi,  în anul 

2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art.3– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

 

 Preşedinte de şedinţă 

          Ciumacenco Nicuşor 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează 

Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                    Grigore Matei 

     

 

 

 



Anexa 
la HCL nr.299/18 12 2008

Nr. 
crt.

Preţurile/tarifele pentru serviciile publice locale de 
alimentare cu energie termică

U/M Conform Aviz 
ANRSC 

2073/2007

 Propus spre 
aprobare  CLG

1. Tariful local pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a 
energiei termice, destinată agenţilor economici

lei/Gcal,exclusiv 
TVA

89.14 89.14

2. Tariful local pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a 
energiei termice, destinată populaţiei

lei/Gcal,inclusiv 
TVA

106.08 82.00

3. Preţul local pentru energia termică produsă, transportată, 
distribuită şi furnizată prin centralele termice de cvartal 
pe bază de gaze naturale, destinată agenţilor economici

lei/Gcal,exclusiv 
TVA, inclusiv 
acciză

201.70 201.70

4. Preţul local pentru energia termică produsă, transportată, 
distribuită şi furnizatăprin centralele termice de cvartal pe 
bază de gaze naturale, destinată populaţiei

lei/Gcal,inclusiv 
TVA, inclusiv 
acciză

240.02 240.02

5. Preţul local mediu pentru energia termică produsă, 
transportată, distribuită şi furnizată, facturată agenţilor 
economici

lei/Gcal,exclusiv 
TVA, inclusiv 
acciză

200.34 200.34

Presedinte de sedinta
Ciumacenco Nicusor

Propuneri pentru aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru producerea, transportul distribuţia şi furnizarea 
energiei termice de către SC APATERM SA Galaţi 
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