
  

R O M Â N I A          
JUDET�UL  MURES� 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES� 
 
 

H O T A� R Â R E A  nr. 234 
Din 6 octombrie 2005 

 
privind modificarea pret�ului de facturare a energiei termice furnizata� în sistem 

centralizat ca�tre populat�ie în municipiul Tîrgu Mures� 
 

Consiliul local municipal Tîrgu Mures�, întrunit în s�edint�a� ordinara� de lucru, 
 

Având în vedere prevederile : 
o ORDONANT�EI DE URGENT�A� nr. 162/1999 privind instituirea pret�ului nat�ional de 

referint�a� pentru energia termica� furnizata� populat�iei prin sisteme centralizate, precum s�i 
pentru acordarea de ajutoare ba�nes�ti pentru categoriile defavorizate ale populat�iei ; 

o ORDONANT�EI DE URGENT�A� nr. 115/2001 privind reglementarea unor ma�suri de 
asigurare a fondurilor necesare în vederea furniza�rii energiei termice s�i a gazelor 
naturale pentru populat�ie, modificata� de ORDONANT�EI DE URGENT�A� nr. 81/2003 
pentru modificarea unor reglementa�ri privind acordarea de ajutoare pentru înca�lzirea 
locuint�ei s�i asigurarea fondurilor necesare în vederea furniza�rii energiei termice s�i 
gazelor naturale pentru populat�ie, precum s�i unele ma�suri pentru înta�rirea disciplinei 
financiare ; 

o ORDONANT�EI DE URGENT�A� nr. 48/2004 pentru adoptarea unor ma�suri privind 
furnizarea energiei termice populat�iei, pentru înca�lzirea locuint�ei s�i prepararea apei 
calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica�; 

o LEGII nr. 511/2004 bugetului de stat pe anul 2005 Parlamentul României ;  
 

Va�zând expunerea de motive nr.______din_____________ 2005, prezentata� de 
Administrat�ia Domeniului Public, privind modificarea contractului de concesionare nr. 
1/27.04.2001 aprobat cu H.C.L. nr. 114/24 mai 2001, modificat ulterior cu H.C.L. nr. 102/29 
aprilie 2004 s�i H.C.L. nr. 17/22 iulie 2004 cât s�i avizul favorabil al comisiilor de specialitate, 
 

H o t a� r a� s� t e : 
 

  Art. 1. Se modifica� pret�ul de facturare a energiei termice furnizata� în sistem centralizat 
ca�tre populat�ie în municipiul Tîrgu Mures� de la nivelul  de 131,70 lei/Gcal,inclusiv T.V.A  la 
150,00 Lei/Gcal, inclusiv T.V.A. 
             Art. 2. În cazul în care va cres�te pret�ul gazului metan, se va modifica corespunza�tor  s�i 
pret�ul de facturare a energiei termice furnizata� în sistem centralizat ca�tre populat�ie. 

Art. 3. Economia rezultata� din reducerea subvent�iei pentru acoperirea diferent�elor de 
pret�, se constituie s�i se utilizeaza� pentru retehnologizarea sistemului de producere s�i distribut�ie 
a energiei termice.                   

Art. 4. Prezenta hotârâre intra� în vigoare începând cu  1 noiembrie 2005. 
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri se însa�rcineaza� 

Primarul municipiului Tîrgu Mures� – dr. Dorin Florea, Executivul Consiliului local municipal 
prin Direct�ia economica� s�i conducerea S.C. Energomur S.A. 

 
                                      Pres�edinte de s�edint�a� 
                              ing. Torzsok Sandor Laszlo  

 
         Contrasemneaza�  

    Secretarul municipiului Tîrgu Mures�                                         
           Cioban Maria                                                    


