
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la : aprobare preţuri energie termică     

 
 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2008, 

Având în vedere: 
   - Ordonanţa nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru 

energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate; 
  - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 
  - Adresa nr. 7022/18.08.2008 a S.C. Aqua-Trans SA Balş; 
  - Adresa A.N.R.S.C. nr. 768/26.02.2008 privind avizarea preţurilor locale 

pentru producerea şi distribuţia energiei termice de către S.C. Aqua-Trans SA Balş; 
  - Raportul nr. 8454/25.09.2008 al Serviciului Buget-Contabilitate 
  - Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45 

din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.      

 
CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI BAL� 

HOTĂRĂ�TE : 
 Art. 1   Se aprobă preţurile pentru energia termică, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2    Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor 
publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei 
Prefectului Judeţului Olt.     
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Anexă la HCL nr. 55/30.09.2008 
 
- preţul de 274.46 lei (TVA inclus), pentru energia termică produsă şi distribuită pe 
bază de gaze naturale, inclusiv acciză, destinată populaţiei; 
- preţul de 230.64 lei/Gcal (fără TVA), pentru energia termică produsă şi distribuită 
pe bază de gaze naturale, inclusiv acciză, destinată agenţilor economici; 
- preţul de 226.85 lei/Gcal (fără TVA) pentru energia termică produsă şi distribuită pe 
bază de gaze naturale, exclusiv acciză, destinată pentru încălzirea spitalelor, 
sanatoriilor, azilurilor de bătrâni, orfelinatelor şi altor instituţii de asistenţă socilală, 
instituţiilor de învăţământ şi lăcaşurilor de cult; 
- preţul local de referinţă de 165.32 lei/Gcal (TVA inclus) pentru energia termică 
furnizată populaţiei prin sisteme centralizate; 
- subvenţia acordată de Consiliul Local privind acoperirea diferenţei pe preţ şi tarif de 
27.45 lei/Gcal (TVA inclus) pentru energia termică furnizată populaţiei, conf. art. 4 
din Ord. 36/2006. 
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