
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PROIECT AVIZAT SECRETAR
CLUJ-NAPOCA                                                                                jr. Aurora Roşca

                  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru energia termică livrată populaţiei şi 
agenţilor economici de către Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, a preţului local 
al energiei termice facturată populaţiei şi acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  preţurilor  şi  tarifelor  locale  pentru 
energia  termică  livrată  populaţiei  şi  agenţilor  economici,  a  preţului  local  al  energiei  termice 
facturată  populaţiei  şi  acordarea  ajutoarelor  pentru  încălzirea  locuinţei  –  proiect  din iniţiativa 
primarului;

Analizând Referatul nr. 405258/41/10.12.2014 al Direcţiei economice prin care se propune 
aprobarea  preţurilor  şi  tarifelor  locale  pentru  energia  termică  livrată  populaţiei  şi  agenţilor 
economici, a preţului local al energiei termice facturată populaţiei şi acordarea ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinţei;

Reţinând prevederile: 
• O.U.G. nr. 70/2011,  cu completările şi modificările ulterioare, privind măsurile de 

protecţie socială în perioada sezonului rece - art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (6) şi (8) – 
prin care consiliile locale pot aproba din bugetele locale ajutoare pentru încălzirea 
locuinţei  peste  cele  stabilite  în  condiţiile  art.  7  alin  (1)  din  actul  normativ 
menţionat;

• Legea nr. 325/2006,  privind serviciul public de alimentare cu energie termică - art. 
8 alin. (2) litera e) si art. 40 alin. (9);

• O.G. nr. 36/2006, privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia 
termică  furnizată  populaţiei  prin  sisteme  centralizate,  aprobată  prin  Legea  nr. 
483/2006 - art. 3 alin. (1);

• Ordinul  A.N.R.S.C.  nr.  66/2007  privind  aprobarea  Metodologiei  de  stabilire, 
ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de 
alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă 
în cogenerare – art. 6 alin.(3);

            Văzând avizul comisiei de specialitate;
Potrivit dispoziţiilor art. 36, art. 39 alin. (1), art. 45 si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă, începând cu 1 ianuarie 2015, preţurile şi tarifele locale pentru energia 
termică livrată populaţiei şi agenţilor economici conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă, începând cu 1 aprilie 2015, preţul local de facturare a energiei termice 
livrată populaţie la valoarea de 220 lei/Gcal. inclusiv TVA. 

Art. 3. Se acordă, începând cu data de 1 aprilie 2015, familiilor şi persoanelor singure cu 
venituri  reduse,  pentru perioada sezonului de încălzire (noiembrie-martie),  suplimentar faţă de 



cele acordate de la bugetul de stat, ajutoare de încălzire suportate din bugetul Consiliului Local al  
Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Se aprobă tranşele de venituri, pe membru de familie şi pentru persoanele singure, 
precum şi procentele din cheltuiala lunară cu energia termică acordate drept ajutor de încălzire din 
bugetul local, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Metodologia şi condiţiile de acordare a acestor ajutoare sunt cele prevăzute de 
legislaţia în vigoare privind acordarea ajutoarelor de încălzire de la bugetul de stat.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică, 
Direcţia de asistenţă socială ş medicală, precum şi Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                

Contrasemnează:
Secretarul municipiului

Jr. Aurora Roşca

Nr.............din...........................


