HOTĂRÂREA NR.4
privind modificarea 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
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 28.01.2022,
Având în vedere:
• Proiectul de hotărâre nr.13/25.01.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii Consiliului
Local Mangalia;
• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R3823/25.01.2022;
• Raportul de specialitate comun al Direcția Economice și Serviciului Juridic și Contencios din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.6188/27.01.2022;
• Adresa S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. nr.252/18.01.2022, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Mangalia
cu nr.3823 din data de 18.01.2022;
• Prevederile H.C.L. nr.449/22.12.2021 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;
• Adresa Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.149912 din 14.12.2021;
• Avizul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.28 din 14.12.2021 privind ajustarea prețului local
de producere și distribuție centralizată a energiei termice în Municipiul Mangalia, pentru operatorul GOLDTERM MANGALIA
S.A.;
• Prevederile art.XXIV pct.24 din O.U.G. nr.130 din 17.12.2021 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor
termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
• 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.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Prevederile Ordinului președintelui A.N.R.S.P.G.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;
• Raportul Comisiei Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Mangalia;
În temeiul art.129, alin.(2) lit.b) și lit.d) coroborat cu alin.(4) lit.a), 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 modificarea prețului local de producere și distribuție centralizată a energiei termice pe raza municipiului Mangalia,
practicat de S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., acesta urmând a fi 798,27 lei (exclusiv T.V.A.) începând cu data de 01
ianuarie 2022.
Art.2 Se aprobă prețul de facturare pentru populația municipiului Mangalia practicat de S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.
pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 martie 2022, astfel:
▪
366,67 lei/gcal, exclusiv T.V.A. – preț facturat populației;
▪
431,6 lei/gcal, exclusiv T.V.A. – subvenție de la bugetul local.
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 adusă la cunoștința cetățenilor
municipiului.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 14 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abținere”, din nr.
de 17 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție.
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