
 
HOTĂRÂREA NR.358 

privind aprobarea prețului de producere și distribuție a energiei termice pe raza Municipiului Man-

galia, precum și prețul de furnizare către populația din municipiu branșată la sistemul centralizat al 

S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., și subvenția de la bugetul local 

 

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

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.378/22.12.2020, inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R70999/22.12.2020; 

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

Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R70999/22.12.2020; 

• Adresa înaintată de S.C. Goldterm Mangalia S.A. nr.4163/17.12.2020, înregistrată la sediul 

Primăriei Municipiului Mangalia cu nr.70999/17.12.2020 prin care solicită punct de vedere cu privire la 

realizarea de investiții la centralele termice: CT7, CT13, CT18 și CT 24; 

• Prevederile H.C.L. nr.44/20.02.2019 privind aprobarea prețului de producere și distribuție a 

energiei termice pe raza Municipiului Mangalia, precum și prețul de furnizare către populația din 

municipiu branșată la sistemul centralizat al S.C. Goldterm Mangalia S.A. Și subvenția de la bugetul 

local; 

• Avizul emis de A.N.R.E. nr.1/11.02.2019 privind prețul local de producere și distribuție 

centralizată a energiei termice pe raza municipiului Mangalia; 

• Prevederile O.U.G. nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a 

investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor 

de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii 

serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006; 

• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor de utilități publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioar; 

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

Consiliului Local Mangalia;  

 În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(4) lit.a) și 

alin.(7) lit.n) și alin.(14), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă prețul local de producere și distribuție centralizată a energiei termice pe raza 

Municipiului Mangalia practicat de S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. la nivelul de 421,87lei/Gcal, 

la care se aplică cota de T.V.A., începând cu 01.01.2021, după cum urmează: 

 

• 214,20 lei/Gcal la care se aplică cota de T.V.A. aprobată prin Legea nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal – PREȚ FACTURAT POPULAȚIEI; 

• 207,67 lei/Gcal la care se aplică cota de T.V.A. aprobată prin Legea nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal – SUBVENȚIE DE LA BUGETUL LOCAL. 

 

Art.2 Începând cu data prezentului act administrativ își încetează aplicabilitatea orice altă prevedere 

contrară. 



 

Art.3 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 aduse la cunoștința cetățenilor 

municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 0 

voturi ”abținere”, din nr. de 18 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 


