Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a
proiectelor unor acte normative
din data de 11.08.2022
Astăzi, 11 august 2022, Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională
a procesului de elaborare a următoarelor proiecte de acte normative:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice facturat populaţiei de către S.C. MODERN
CALOR S.A. Botoşani
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal - „imobile amplasate în intravilan si
în
extravilan,
identificate
prin
CAD/CF60679,CAD/CF53211,CAD/CF60681,CAD/CF64034,
CAD/CF60920,CAD/CF60921,CAD/CF61019,CAD/CF60845,CAD/CF56062,CAD/CF60509,CAD/CF60674,
CAD/CF51170, CAD/CF51169, CAD/CF60660, CAD/CF61085, str. Drumul Tătarilor, mun. Botoșani“în vederea
realizării obiectivului „introducere teren în intravilan și construire locuințe

Documentațiile aferente proiectelor de hotărâri pot fi consultate pe site-ul Primăriei, prima pagină, în Monitorul
Oficial Local la pct. 3 secţiunea - Informarea asupra proiectelor de hotărâri aflate în dezbatere publică conform Legii
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local.
Proiectele de acte normative se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura instituției.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris la Aparatul Consiliului Local, în sediul Primăriei,
Piața Revoluţiei nr.1, camera 104, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la proiectele de hotărâre,
în termen de 10 de zile lucrătoare începând cu data publicării anunțului, luni - joi între orele 8 -16,00, vineri 8 - 14,00.
Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului local al
energiei termice facturat populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani” și propuneri pentru proiectul de
hotărâre privind privind pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal - „imobile amplasate în intravilan si
în extravilan, identificate prin CAD/CF60679, CAD/CF53211, CAD/CF60681, CAD/CF64034, CAD/CF60920,
CAD/CF60921, CAD/CF61019, CAD/CF60845, CAD/CF56062, CAD/CF60509, CAD/CF60674, CAD/CF51170,
CAD/CF51169, CAD/CF60660, CAD/CF61085, str. Drumul Tătarilor, mun. Botoșani“ în vederea realizării
obiectivului „introducere teren în intravilan și construire locuințe
Propunerile pot fi transmise și electronic la adresa : e - mail primaria@primariabt.ro
Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, Monitorul Oficial Local - linkul primariabt.ro la
pct. 3 secţiunea - Informarea asupra proiectelor de hotărâri aflate în dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectele de acte
normative, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate
sau instituție publică.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:
Valentina Bercea - responsabil cu societatea civilă telefon:0372316708, e- mail primaria@primariabt.ro
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea
preţului local al energiei termice
facturat populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerile domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind aprobarea preţului local al
energiei termice facturat populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani
având în vedere :
- prevederile Ordinului Nr. 78/2022 din 8 iunie 2022 privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi
ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce
beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă
- prevederile art. 8, alin. (2), lit. d) şi e) şi art. 40 din Legea serviciului public de alimentare cu energie
termică nr. 325/2006,
- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 463/26.11.2021 privind
aprobarea prețurilor locale ale energiei termice produsă și livrată utilizatorilor de către S.C. MODERN
CALOR S.A. Botoșani,
- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr 2/06.01.2022 privind aprobarea
prețului local al energiei termice facturat populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani
- Decizia A.N.R.E. nr. 1105/29.06.2022 privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă
în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN și a prețului reglementate pentru energia termică livrată în
SACET în perioada iulie-octombrie 2022 din centrala de cogenerare CET Botoșani aparținând S.C. Modern
Calor S.A. Botoșani,
- Raportul de specialitate INT 4449/26.07.2022 al Compartimentului Energetic din cadrul Direcţiei de
Dezvoltare Locală, precum şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani,
în temeiul art. 129 alin. 2 lit. d) și alin. 7 lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și
art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă prețul local de facturare de 468,59 lei/Gcal (402,91 lei/ MWh), exclusiv TVA,
pentru energia termică furnizată în sistem centralizat în scopul încălzirii locuințelor și al preparării apei
calde menajere pentru populația municipiului Botoșani.
Art. 2 Se aprobă subvenția unitară de la bugetul local de 156,20 lei/Gcal (134,31 lei/ MWh),
exclusiv TVA, din preţul local pentru activitatea de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei
termice sub formă de apă fierbinte de 624,79 lei/Gcal (537,22 lei/ MWh), exclusiv TVA, destinată
populației.
Art. 3 Dispozițiile art. 1-2 se aplică începând cu data de 01 octombrie 2022.
Art. 4 Primarul municipiului Botoşani prin serviciile aparatului de specialitate şi S.C. Modern Calor
S.A. Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Inițiator,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

Avizat de legalitate,
Secretar general
Ioan Apostu

Nr. INT 4450 din 26.07. 2022

APROBAT,
PRIMAR
Cosmin-Ionuț Andrei

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei
termice facturată populației de către SC Modern Calor SA, precum și raportul de
specialitate nr. INT 4449/26.07.2022 întocmit de Compartimentul Energetic, vă rugăm să
aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului
Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director DDL,

Întocmit,

Petru Cătălin Fetcu

Camelia Harcotă

T: +4 (0) 231 502 200 / F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
Piața Revoluției nr. 1, 710236, Botoșani, ROMÂNIA

Nr. INT 4449 /26.07.2022
Direcția de Dezvoltare Locală
Compartiment Energetic

Aprobat,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

Raport de specialitate
Proiectul de hotărâre supune atenţiei Consiliului Local iniţiativa privind aprobarea
prețului local al energiei termice facturată populației de către SC Modern Calor
SA.
În conformitate cu prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie
termică nr. 325/2006 Secțiunea a 2-a „Atribuții ale autoritaților administrației publice
locale în domeniul energiei termice”, art. 8, Consiliul Local al municipiului Botoșani
aprobă propunerile înaintate de operatorul Sistemului de Alimentare Centralizată cu
Energie Termică (SACET) privind nivelul preţului local al energiei termice către
utilizatori, inclusiv cel pentru populaţie„.
Având în vedere solicitarea operatorul Sistemului de Alimentare Centralizată cu
Energie Termică- SC Modern Calor SA nr. 5454/01.07.2022 înregistrată la Consiliul
Local al Municipiul Botoşani sub nr. 339/01.07.2022, Decizia A.N.R.E. nr.
1105/29.06.2022 privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în
cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în SEN şi a preţului reglementat pentru
energia termică livrată în SACET în perioada iulie-octombrie 2022 din centrala de
cogenerare CET Botoşani aparţinând S.C Modern Calor S.A Botoşani, acest preț de
producție duce la :
- majorarea prețului de producție cu 107,67 lei/Gcal. (exclusiv TVA), de la
366,71 lei/Gcal. (exclusiv TVA) la 474,38 lei/Gcal. (exclusiv TVA),
destinată populație.
conform Deciziei A.N.R.E nr. 1105/29.06.2022.
Prezentăm modul de calcul comparativ (preț actual/preț propus) pe elemente
constitutive, fără TVA, pentru consumatorii casnici:

P

T
D

Specificație
Preț producere
energie termică
(reglementat de
ANRE)
Tarif transport energie
termică (aprobat de
C.L.)
Tarif distribuție
energie termică
(aprobat de C.L.)

Preț actual
lei/Gcal,
fara TVA

Preț propus
lei/Gcal,
fara TVA

366,71

33,18
33,18

106

1

474,38

106

F

Tarif furnizare energie
termică (aprobat de
C.L.)
Total pret P+T+D+F

11,23

11,23

517,12

624,79

Preț local facturare
populație, fără TVA
( aprobat de C.L.)
Subvenție unitară,
fără TVA

468,59
258,56
156,20
258,56

Ca urmare a creșterii prețului total de furnizare a energiei termice propunem
creșterea prețului local de facturare către populație de la 258,56 lei/Gcal., fără TVA la
468,59 lei/Gcal. fără TVA, adică acesta va reprezenta 75% din pretul total al energiei
termice compus din pretul de producere, tarif transport, tarif distribuție tarif de furnizare.
Prezentăm un consum maxim si mediu de energie termică pentru locuințe
Locuit
a

Ianuarie Consum Gcal
Media

1 cam

Maxi
m
1,01

2 cam

Februarie consum Gcal

Martie Consum Gcal

Aprilie –
consum
Gcal
Ma
Medi
x
a
0,3

0,6

Maxi
m
0,84

Medi
a
0,6

Maxi
m
0,74

Medi
a
0,7

1,49

1,02

1,3

1,01

1,16

1,2

0,5

3 cam

1,94

1,32

1,7

1,3

1,52

1,45

0,6

4 cam

2,7

1,92

2,27

1,92

2,11

1,93

0,9

Locuita
1 cam
2 cam
3 cam
4 cam

octombrie Consum Gcal
Maxim Media
0,3
0,5
0,6
0,9

noiembrie consum Gcal
Media
Maxim
0,54
0,82
1,31
1,7
2,37

0,9
1,08
1,62

decembrie Consum Gcal
Maxim Media
0,91
0,702
1,49
1,17
1,94
1,404
2,7
1,5

Apa caldaconsum Gcal
Medie/metru
cub
0,056 gcal/mc

Apa caldaconsum Gcal/mc
Medie/metru cub
0,043 gcal/mc

Cantitatile maxime sunt cantitati lunare stabilite pentru Zona rece prin Legea
226/16.09.2021 -Privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul
vulnerabl de energie iar consumul mediu este calculat ca media consumului facturat in
perioada sezonului rece 2020-2021 la temperatura agentului termic ce a fost reglat in
functie de temperaturile exterioare.
Cantitatea de energie termică conținută în apa caldă de consum este calculată
la 1 mc, iar necesarul de persoana este cuprins între valorile de 1,50 mc-2,22 mc/luna.
Pentru un apartament cu 2 camere în care locuiesc 3 persoane, pentru luna
ianuarie 2022 consum mediu de energie termica a fost de 1,01 Gcal. pentru încălzire +
0,25 Gcal. apa caldă. Modificarea prețului de facturare către populație va determina o
creștere a facturii de la 325,79 lei/lună, fără TVA la 590,42 lei/luna, fără TVA.
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Precizăm că persoanele vulnerabile beneficiază de ajutor de stat pentru
acoperirea unei cote părți a cheltuielilor cu încălzirea conform Legii nr 226/2021

privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de
energie. Pentru perioada 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022 au fost înregistrate un
număr de aproximativ 1541 de cereri.
Din punct de vedere legal nu se pot practica alte prețuri locale decât cele
aprobate de Consiliul Local.
Noul preț de facturare către populație intră în vigoare începând cu data de
01 octombrie 2022.
Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să analizați și să dispuneți.

Întocmit
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