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HOTĂRÂREA NR.289 

privind aprobarea Auditului Termoenergetic Complex pentru activitățile de producere, transport și dis-

tribuție a energiei termice ale S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., documentație ce cuprinde Auditul 

Energetic, Bilanțul Energetic și Pierderile Tehnologice 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 23.12.2020, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.292/20.10.2020 inițiat Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R56682 din 20.10.2020; 

• Raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.57934 din 21.10.2020; 

• Adresa S.C. Goldterm Mangalia S.A. nr.3399/14.10.2020, înregistrată la sediul Primăriei 

Municipiului Mangalia sub nr.56682/14.10.2020 prin care solicită să se aprobe Auditul Termoenergetic 

Complex pentru activitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice ale S.C. Goldterm 

Mangalia S.A., documentație ce cuprinde Auditul Energetic, Bilanțul Energetic și Pierderile Tehnologice; 

• Auditul energetic complex nr. 48 din 13.07.2020 întocmit de S.C. SHUMICON S.R.L.; 

• Autorizația de auditor energetic nr.103 din 13.04.2016 emisă de Autoritatea Națională de 

Reglementare în Domeniul Energiei, potrivit căreia S.C. SHUMICON S.R.L. este autorizată pentru 

elaborarea de audituri energetice; 

• Prevederile Deciziei I.C.C.J. nr.33 din 09.06.2008, potrivit căreia concursul dintre legea specială, 

Legea nr.325/2006 și legea generală, Legea nr. 51/2006, se rezolvă în favoarea legii speciale, conform 

principiului generalibus derongant, în sensul că A.N.R.E. nu are bază legală în vederea avizării prețurilor/ 

tarifelor pentru activitatea de producere a energiei termice în centralele termice, respectiv pentru serviciile 

de transport și distribuție a energiei termice, respectiv pentru serviciile de transport și distribuție a energiei 

termice și implicit nici a pierderilor tehnologice ale activităților de producere, transport și distribuție a 

energiei termice, dar se consideră că, atât timp cât aceste pierderi au fost stabilite de către o societate 

atestată A.N.R.E., atât pierderile reale, cât și pierderile tehnologice prezentate în cadrul documentației pot 

fi utilizate în conformitate cu prevederile legislației aplicabile; 

• Prevederile art.35 alin.(1) lit.e) și art.40 alin.(3) din Legea.325/2006 a serviciului public de 

alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.6 alin.(8) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de 

stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu 

energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile art.9 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul 

Consiliului Local al municipiului Mangalia; 

 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.b), alin.(7) lit.n) și alin.(14), art.139 alin.(1), 

art.196 alin.(1), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă Auditul Termoenergetic Complex elaborat de S.C. SHUMICON S.R.L. pentru activitățile 

de producere, transport și distribuție a energiei termice ale S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., 

documentație ce cuprinde Auditul Energetic și Bilanțul Energetic, conform anexei, ce se constituie parte 

integrantă din prezentul act administrativ. 
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Art.2 Se aprobă valorile pierderilor reale și tehnologice de energie termică, după cum urmează: 

 

Elemente U.M. Tehnologice Reale 

    
Valoare Pondere  Valoare Pondere 

Energie intrare in CT din gaz metan MWh/a

n 
64250 

100,00

% 
 73158 100,00% 

Pierderi căldură in centrala termica MWh/a

n 
8474 13,19%  17051 23,31% 

Pierderi căldură in centrala termica prin 

radiație/convecție 
MWh/a

n 
8096 12,60%  17051 23,31% 

Pierderi căldură in centrala termica 

masice/volumice 
MWh/a

n 
378 0,59%  0 0,00% 

Energie intrare centrala termică – 

regim iarnă 
MWh/a

n 
52387 81,54%  71095 97,18% 

Pierderi căldură in centrala termică –

regim iarnă 
MWh/a

n 
2329 4,45%  16151 22,72% 

Pierderi căldură in centrala termică prin 

radiație/convecție – regim iarnă 
MWh/a

n 
2010 3,84%  16151 22,72% 

Pierderi căldură in centrala termică 

masice/volumice- regim iarnă 
MWh/a

n 
320 0,61%  0 0,00% 

Energie intrare in centrala termică – 

regim vară 
MWh/a

n 
11863 18,46%  2064 2,82% 

Pierderi căldură centrala termică –

regim vară 
MWh/a

n 
6145 51,80%  900 43,59% 

Pierderi căldură in centrala termică prin 

radiație/convecție – regim vară 
MWh/a

n 
6086 51,31%  900 43,59% 

Pierderi căldură centrala termică 

masice/volumice- regim vară 
MWh/a

n 
58 0,49%  0 0,00% 

Energie intrare retea distributie MWh/a

n 
55776 86,81%  56108 76,69% 

Pierderi căldură rețea distributie MWh/a

n 
7203 12,91%  7534 13,43% 

Pierderi căldură rețea distributie prin 

radiație/convecție 
MWh/a

n 
6882 12,34%  5319 9,48% 

Pierderi căldură rețea distributie 

masice/volumice 
MWh/a

n 
321 0,58%  2216 3,95% 

Energie intrare rețea secundară – 

regim iarnă 
MWh/a

n 
50058 89,75%  54943 97,93% 

Pierderi căldură rețea secundară – 

regim iarnă 
MWh/a

n 
1980 3,96%  6866 12,50% 

Pierderi căldură rețea secundară prin 

radiație/convecție – regim iarnă 
MWh/a

n 
1708 3,41%  4954 9,02% 

Pierderi căldură rețea secundară 

masice/volumice – regim iarnă 
MWh/a

n 
272 0,54%  1912 3,48% 

Energie intrare rețea distributie – 

regim vară 
MWh/a

n 
5718 10,25%  1164 2,07% 

Pierderi căldură rețea distributie – 

regim vară 
MWh/a

n 
5223 91,34%  535 45,93% 

Pierderi căldură rețea distributie prin 

radiație/convecție – regim vară 
MWh/a

n 
5174 90,47%  365 31,35% 

Pierderi căldură rețea distributie 

masice/volumice – regim vară 
MWh/a

n 
49 0,86%  304 26,10% 
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Energia livrata si facturata 

consumatorilor finali 
MWh/a

n 
48573 87,09%  48573 66,39% 

Energia livrata si facturata 

consumatorilor finali -Incalzire 
MWh/a

n 
47444 97,67%  47444 97,67% 

Energia livrata si facturata 

consumatorilor finali -Apa calda de 

consum 

MWh/a

n 
1129 2,33%  1129 2,33% 

 

Art.3 Răspunderea pentru valorile pierderilor reale și tehnologice de energie termică stabilite prin 

documentația Audit Energetic Complex, revine în mod exclusiv auditorului energetic S.C. SHUMICON 

S.R.L. care a întocmit documentația și care este autorizat A.N.R.E.. 

 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre către S.C. GOLDTERM 

MANGALIA S.A., direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului 

Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, 

și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri  prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

 

 

MANGALIA 

DATA: 23.12.2020 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 


