
 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 339 

din 18 septembrie 2017 

 pentru aprobarea acordării în avans a ajutorului cu titlu de subvenţii  

pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei  

către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad  

 

 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de 

motive nr.60559/13.09.2017, 

Analizând raportul comun al Direcției Economice și Direcției Comunicare nr. 

60560/13.09.2017, 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) și art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa 

Guvernului nr.36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de 

alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări de Legea nr. 483/2006, 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) și art. 27 alin. (1) lit. b) din Ordinul nr. 

1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 2019 

operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, 

transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație,   

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 338/2017, privind modificarea 

prețului energiei termice livrate populației și a subvenției acordate din bugetul local,  

Având în vedere adresa SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 3293/2017, înregistrat la 

Primăria Municipiului Arad cu nr. 57408/2017 prin care se solicită plata în avans a subvenției la 

energia termică livrată către populație, 

Ținând cont de Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. 43/05.03.2015, 

încheiat între SC CET Arad SA și C-GAZ & Energy Distribuție și actele adiționale nr.1-8, 

Având în vedere adresele C-GAZ & Energy Distribuție nr. 2498/28.07.2017, nr. 

2559/07.08.2017, nr. 2578/09.08.2017, nr. 2628/18.08.2017 și nr. 2695/28.08.2017, 

Adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la vot (20 prezenţi 

din totalul de 22), 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14, art. 45 alin. (2) și art. 

115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

H O T Ă R Ă Ș T E  

 

Art.1. (1) Se aprobă plata în avans, a sumei de 9.100.000 lei,  cu titlu de „Subvenţii 

pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei” către SC 

CET Hidrocarburi SA Arad, în vederea achitării în avans a consumului de gaze naturale de către 

producătorul de energie termică, furnizorului de gaze naturale.            

                         (2) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a sumelor 

acordate în avans se va deduce lunar din avansul acordat potrivit alin. (1).  

 Art. 2. (1) Sumele acordate în avans se plătesc de la capitolul 81 02 “Combustibili și 

energie”, titlul 40.03 „ Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif “, iar pentru 



asigurarea acestora în bugetul local se diminuează cu suma de 7.500 mii lei prevederile bugetare 

aprobate la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie“- titlul Alte transferuri curente și cu 

suma de 1.600 mii lei prevederile bugetare aprobate la capitolul 54 02 “Alte servicii publice 

generale “- Fondul de rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale. 

(2) Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările 

corespunzătoare în structura bugetului general de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. 

Art.3. Prezenta se va duce la îndeplinire de către Direcţia Economică și se va comunica 

celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Bogdan-Vlad BOCA Contrasemnează pentru legalitate 

   SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Lilioara STEPANESCU 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Red./Dact. SML./SML Verif. SF. 
1 ex. Serviciul Buget 

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţã CLMA 18.09.2017                                                                                                                                                                   Cod PMA -S4-02          
 



 

ROMÂNIA P R O I E C T Avizat 

JUDEŢUL ARAD  S E C R E T A R 

MUNICIPIUL ARAD  Lilioara Stepănescu  

CONSILIUL LOCAL Nr. 335/14.09.2017  

 

H O T Ă R Â R E A  nr. ______ 

din ____________ 2017 

pentru aprobarea acordării în avans a ajutorului cu titlu de subvenţii  

pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei  

către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad  

 

 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive 

nr.60559/13.09.2017, 

Analizând raportul comun al Direcției Economice și Direcției Comunicare nr. 60560/13.09.2017, 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) și art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului 

nr.36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie 

termică a populației, aprobată cu modificări de Legea nr. 483/2006, 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) și art. 27 alin. (1) lit. b) din Ordinul nr. 

1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 2019 operatorilor 

economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și 

furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație,   

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.______________________, privind 

modificarea prețului energiei termice livrate populației și a subvenției acordate din bugetul local;  

Având în vedere adresa SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 3293/2017, înregistrat la Primăria 

municipiului Arad cu nr. 57408/2017 prin care se solicită plata în avans a subvenției la energia termică 

livrată către populație, 

Ținând cont de Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. 43/05.03.2015, încheiat 

între SC CET Arad SA și C-GAZ & Energy Distribuție și actele adiționale nr.1-8, 

Având în vedere adresele C-GAZ & Energy Distribuție nr. 2498/28.07.2017, nr. 

2559/07.08.2017, nr. 2578/09.08.2017, nr. 2628/18.08.2017 și nr. 2695/28.08.2017, 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14, art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. 

(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

H O T Ă R Ă Ș T E  

 

Art.1. (1) Se aprobă plata în avans, a sumei de 9.100.000 lei,  cu titlu de „Subvenţii pentru 

acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei” către SC CET Hidrocarburi 

SA Arad, în vederea achitării în avans a consumului de gaze naturale de către producătorul de energie 

termică, furnizorului de gaze naturale.            

                         (2) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a sumelor acordate în 

avans se va deduce lunar din avansul acordat potrivit alin. (1)  

 Art. 2. (1) Sumele acordate în avans se plătesc de la capitolul 81 02 “Combustibili și energie”, 

titlul 40.03 „ Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif “ iar pentru asigurarea acestora în 

bugetul local se diminuează cu suma de 7.500 mii lei prevederile bugetare aprobate la capitolul 67.02 

”Cultură, recreere și religie“- titlul Alte transferuri curente și cu suma de 1.600 mii lei prevederile 

bugetare aprobate la capitolul 54 02 “Alte servicii publice generale “- Fondul de rezerva bugetară la 

dispoziția autorităților locale. 

(2) Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările 

corespunzătoare în structura bugetului general de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. 

Art.3. Prezenta se va duce la îndeplinire de către Direcţia Economică și se va comunica celor 

interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R 
COD:PMA-S4-01 

Direcția Economică / Direcția Comunicare 

Red./Dact. C.Neamțiu 

 

 

 



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

nr. 60559/13.09.2017 

 

 

 

 

 În temeiul art. 46 alin (5) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală şi  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de 

către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect: pentru 

aprobarea acordării în avans a ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif 

la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad  

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE : 

 

 

 

  Având în vedere posibilitatea acordării în avans de către ordonatorii principali de credite ai 

bugetelor locale, furnizorilor de energie termică către populație, a diferenței dintre prețul de producere, 

transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice 

facturate populației, în baza Ordonanţei Guvernului nr.36/02 august 2006, aprobată prin Legea 

nr.483/2006 cu modificările și completările ulterioare; 

           Tinând cont de Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. 43/05.03.2015, Actele 

adiționale nr. 1 - 8 la Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. 43/05.03.2015, încheiat 

între SC CET Arad SA și C-GAZ & Energy Distribuție SRL. 

 

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.____________ privind modificarea prețului energiei 

termice livrate populației și a subvenției lunare acordate din bugetul local;  

 

Propun adoptarea hotărârii de consiliu privind plata în avans a sumei de 9.100.000 lei,  cu titlu 

de „Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației” către 

SC CET Hidrocarburi SA Arad, în vederea achitării în avans a consumului de gaze naturale de către 

producătorul de energie termică, furnizorului de gaze naturale.            

 

 

 

 

 

 

P R I M A R 

ing. Gheorghe Falcă 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primăria Municipiului Arad  

Direcția economică 

Direcția comunicare  

Nr. 60560/13.09.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

            Având în vedere:  

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 36/02 august 2006, modificată prin O.U.G. nr.69/31 august 2011, privind 

instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, care 

prevede obligativitatea autorităţii administraţiei publice locale:  

 art. 3, alin.(4) „În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale aprobă preţuri locale ale 

energiei termice facturate populației mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a 

energiei termice livrate populaţiei, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre 

prețul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al 

energiei termice facturate populaţiei”;  

 art. 5, alin.(1) „Sumele prevăzute în bugetele locale, conform art.3, alin.(4), se pot acorda în avans de 

către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie termică pentru populație, în 

vederea: 

b) „achitării în avans a consumului de gaze naturale de către producătorii de energie termică furnizorilor 

de gaze naturale, numai în situația în care contractele încheiate prevăd astfel de plăți, iar achitarea în avans 

conduce la obținerea unor prețuri avantajoase ale gazelor naturale achiziționate”; 

 

- prevederile Ordinului nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 2019 

operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și 

furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație,  art. 26, alin. (2) lit. a si art. 27, alin. (1) lit. b) și 

ale Ordonanței Guvernului nr.36/02 august 2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate 

de alimentare cu energie termică a populației, art. 3, alin. (4) si art. 5, alin. (1), lit. b);  

- Hotărârea Consiliului Local nr.________________, privind modificarea prețului energiei termice livrate 

populației;  

- adresa SC CET Hidrocarburi SA Arad, nr.______________ prin care se solicită plata în avans a subvenției la 

energia termică livrată către populație; 

- Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. 43/05.03.2015, Actele adiționale nr. 1 – 8 la Contractul de 

vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între SC CET Arad SA și C-GAZ 7 Energy Distribuție SRL; 

- HCLM nr. 308/17.08.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 

2017; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

 

Faptul ca sunt îndeplinite condițiile legale impuse pentru acordarea subvenției în avans, de către ordonatorii 

principali de credite ai bugetelor locale către furnizorii de energie termică pentru populație, în vederea 

achitării în avans a consumului de gaze naturale de către producătorii de energie termică: contractele 

încheiate prevăd astfel de plăți, iar achitarea în avans conduce la obținerea unor prețuri avantajoase ale 

gazelor naturale:  art. 9, alin. (8) „Ïn situația în care cumpărătorul achită factura fiscală înainte de termenul 

scadent prevăzut la alin. (2) vânzătorul acordă un discount de 0,02 % pe fiecare zi„   

 

PROPUNEM: 

 

Adoptarea hotărârii de consiliu privind plata în avans a sumei de 9.100.000 lei,  cu titlu de „Subvenții 

pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației” către SC CET Hidrocarburi SA 

Arad, în vederea achitării în avans a consumului de gaze naturale de către producătorul de energie termică, 

furnizorului de gaze naturale.  

Sumele acordate în avans se plătesc de la capitolul 81 02 “Combustibili și energie”, titlul 40.03 „ Subvenții 

pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif “ iar pentru asigurarea acestora în bugetul local se diminuează cu suma 

de 7.500 mii lei prevederile bugetare aprobate la  capitolul 67.02”Cultură, recreere și religie “- titlul Alte transferuri 

curente și cu suma de 1.600 mii lei prevederile bugetare aprobate la capitolul 54 02 “Alte servicii publice generale 

“- Fondul de rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale. 

 

          DIRECTOR EXECUTIV,                          DIRECTOR EXECUTIV 

 Claudia Grozavu                                                                            Eliza Barbura  

 

               ŞEF SERVICIU,     ȘEF SERVICIU, 

   Olimpia Stoica      Corneliu Neamțiu 


