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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preţului local al energiei termice 

facturată 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 facturată populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani,  

având în vedere: 

- Ordinul președintelui ANRE nr. 15/2015 privind aprobarea „Metodologiei de stabilire și ajustare a 

preţurilor pentru energia electrică și termică, produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de 

schemă de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență” cu modificările și 

completările ulterioare, 

- Prevederile art. 8, alin. (2), lit. d) şi e) şi art. 40 din Legea serviciului public de alimentare cu energie 

termică nr. 325/2006, 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 268/28.07.2021 privind aprobarea prețului local al energiei termice 

facturată populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, 

- Decizia A.N.R.E. nr. 1982 /27.10.2021 privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în 

cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN și a prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în 

SACET în perioada iulie-octombrie 2021 din centrala de cogenerare CET Botoșani aparținând S.C. 

Modern Calor S.A. Botoșani, 

- Raportul de specialitate INT 5993/17.11.2021 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. 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 61,71 lei/GJ (258,56 lei/Gcal), 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 61,71 lei/GJ (258,56 lei/Gcal), exclusiv TVA, din 

preţul local pentru activitatea de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice sub formă 

de apă fierbinte de 123,42 lei/GJ (517,12 lei/Gcal), exclusiv TVA, destinată populației. 

 

Art. 3 Dispozițiile art. 1-2 se aplică începând cu data de 01 ianuarie 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. 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                  Consilier, Marius Petru Rogojinschi                       Secretar general, Oana Gina Georgescu 
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