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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei 

din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării 
apei calde pentru perioada 15 – 31 octombrie 2022 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU 
Întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.36382/18.08.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice – Compartimentul 
Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, înregistrat la 
nr.36408/18.08.2022; 
        - avizul comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 

   - avizul comisiei de servicii publice, muncă şi protecţie socială; 
   - prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie 

termică, art.8 alin.(2), lit.„d”; 
   - prevederile Legii nr.51/2006, republicată, actualizată, a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, art.8, alin.(3), lit.„k” şi art.43, alin.(5); 
   - prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru 

funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, 
art.3, alin.(1), alin.(2) şi alin.(4);  

   - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece, art.7, alin.(2). 

 
        În temeiul art.129, alin.(2), lit.„d” și alin.(7), lit.„n” și art.139, alin.(3) și art196, 
alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
        Art.1. Se aprobă nivelul preţului local de facturare a energiei termice livrate 
populaţiei care se alimentează din reţeaua de transport a Municipiului Giurgiu, prin 
sistem centralizat, în scopul încălzirii şi preparării apei calde, în valoare de 371,68 
lei/Gcal, respectiv 319,59 lei/Mwh, inclusiv TVA, pentru perioada de încălzire 15 – 31 
octombrie 2022. 

Art.2. Se aprobă nivelul preţului local de facturare a energiei termice livrate 
populaţiei care se alimentează din reţeaua de distribuţie a Municipiului Giurgiu, prin 
sistem centralizat, în scopul încălzirii şi preparării apei calde, în valoare de 487,26 
lei/Gcal, respectiv 418,97 lei/Mwh, inclusiv TVA, pentru perioada de încălzire 15 – 31 
octombrie 2022. 
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Art.3. Subvenţia pentru acoperirea diferenţei de preţ pentru energia termică 
livrată populaţiei în valoare de 404,24 lei/Gcal, respectiv de 347,58 lei/Mwh pentru 
energia termică furnizată din reţeaua de transport şi în valoare de 529,94 lei/Gcal, 
respectiv de 455,67 lei/Mwh pentru energia termică furnizată din reţeaua de distribuţie, 
se va suporta în limita prevederilor existente în Bugetul local de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Giurgiu, la capitolul 81.02. subcapitol 06. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Servicii Publice - Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de 
Utilitate Publică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, 
S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. şi se va publica în mass-media 
locală în vederea aducerii la cunoştinţă publică. 
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