PROIECT
[A se introduce antetul Consiliului Local al Municipiului A]

HOTARARE
Privind modalitatea de plata a energiei termice in sistem centralizat de către consumatorii rezidențiali din
Municipiul A

Consiliul Local al Municipiului A:
Având in vedere Expunerea de Motive a Primarului Municipiului A/Consilierului Local [●] si Raportul de
specialitate întocmit de Direcția [●];
In aplicarea prevederilor:
 Articolului 2 alineatele 1 si 2 al Ordonanței de Urgenta nr. 70/2011 privind masurile de protecție
sociala in perioada sezonului rece;
 Articolului 43 alineat 9 al Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
 Articolului 16 al Contractului-cadru de furnizare a energiei termice aprobat prin Ordinul nr.
483/2008;
Văzând raportul Comisiei Consiliului Local al Municipiului A sesizata in fond si avizul/avizele
Comisiei/Comisiilor [●];
In temeiul prevederilor articolului 36 alineat 2 (a) si (d), respectiv 6 (a) punct 14 din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTARASTE:

1. Începând cu data de [●], consumatorii de energie termica in sistem centralizat (cu excepția
consumatorilor vulnerabili in sensul articolului 6 litera a) al Ordonanței de Urgenta nr. 70/2011
privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece) din Municipiul A pot alege unul
dintre următoarele moduri de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate:
a) facturarea şi plata în tranşe lunare egale pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităţilor
medii lunare de energie termică consumată efectiv în anul calendaristic anterior;
b) facturarea şi plata în tranşe lunare egale, stabilite diferenţiat în perioada sezonului rece şi în
restul anului, pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităţilor medii lunare de energie
termică consumată efectiv în perioadele corespunzătoare ale anului calendaristic anterior;
c) facturarea şi plata lunară pe baza consumului efectiv.
2. Furnizorul energiei termice către populație prin sisteme centralizate in scopul încălzirii
locuințelor si preparării apei calde este obligat sa solicite opțiunile de facturare si de plata ale
consumatorilor de energie termica astfel alimentați pana la data de [●] pentru sezonul rece 20__ 20__. Cu cel puțin [60 (șaizeci)] de zile înainte de data de [●], furnizorul va derula pentru cel
puțin [30 (treizeci)] de zile o campanie publica de informare a consumatorilor asupra
modalităților de facturare si plata, asupra cărora aceștia pot opta. De asemenea, furnizorul va
pune materiale de informare la dispoziția asociațiilor de proprietari, precum si a consumatorilor
direct interesați.
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3. [In termen de [30 (treizeci)] de zile de la data de [●], furnizorul va aproba opțiunea/opțiunile de
facturare si de plata a energiei termice către consumatori, funcție de procentul consumatorilor
care au optat pentru o anumita modalitate de facturare si plata a energiei termice. Astfel, o
modalitate de facturare si plata a energiei termice către consumatori va putea fi aprobata de către
furnizor in vederea implementării numai daca cel puțin [●]% dintre consumatori au optat pentru
respectiva modalitate de facturare si plata.]
4. După data de [●], consumatorii, care nu si-au exprimat opțiunea, se pot adresa direct furnizorilor
de energie termică cu cereri de solicitare a unei anumite modalitati de facturare si plata a energiei
termice, aceştia din urmă fiind obligaţi să aprobe solicitările de schimbare a modalității de
facturare si plata a energiei termice în termen de [●] zile de la înregistrarea cererilor, [atunci când
cel puțin [●]% dintre consumatori au optat pentru respectiva modalitate de facturare si plata a
energiei termice.Daca acest procent de [●]% nu poate fi respectat, atunci consumatorilor
respectivi li se va aplica modalitatea de facturare si plata a energiei termice aplicabila majoritatii
consumatorilor.]
5. [Pe parcursul implementării modalităților de facturare si plata conform prezentei hotărâri, o
anumita modalitate de facturare si plata a energiei termice către consumatori va putea fi
implementata intr-un [an calendaristic], atunci când pana la data de [●] a anului anterior, cel puțin
[●]% dintre consumatori beneficiau de respectiva modalitate de facturare si plata a energiei
termice. Daca acest procent de [●]% nu poate fi respectat, atunci consumatorilor respectivi li se
va aplica modalitatea de facturare si plata a energiei termice aplicabila majoritatii
consumatorilor.]
6. Opțiunea consumatorilor de energie termica in sistem centralizat privind modul de facturare şi de
plată a contravalorii energiei termice consumate va ramane neschimbata pentru o perioada de [12]
luni calendaristice consecutive. Daca consumatorii de energie termica in sistem centralizat nu isi
schimba opțiunea cu cel puțin [60 (șaizeci)] de zile înainte de expirarea celor [12] luni
calendaristice, atunci opțiunea inițial exprimata ramane valabila pentru următoarele [12] luni
calendaristice.
7. Bazele de date centralizatoare ale opțiunilor de facturare si de plata ale consumatorilor, așa cum
acestea vor fi actualizate periodic, vor fi puse de către furnizorul de energie termica la dispoziția
Consiliului Local al Municipiului A, care le va putea folosi in mod direct, fara vreo aprobare din
partea furnizorului de energie termica. La finalizarea contractului cu furnizorul de energie
termica, aceste baze de date vor reveni in proprietatea Consiliului Local al Municipiului A.
8. Consiliul Local al Municipiului A va sprijini populația in perioada sezonului rece, după cum
urmează:
a) subvenţii lunare pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport,
distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei
termice facturate populaţiei;
b) ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în completarea celor
acordate de la bugetul de stat;
c) atât subvenţii lunare prevăzute la lit. a), cât şi ajutoare lunare prevăzute la lit. b).]
9. [Începând cu data de [●], in intervalul [●] se vor desfășura următoarele programe de creștere a
eficientei energeticea locuințelor consumatorilor vulnerabili [●], iar din sezonul rece 20__ - 20__,
sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili care au beneficiat de aceste programe se va reduce,
după cum urmează: [●].]
10. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Municipiului A, prin
aparatul de specialitate.
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Aceasta hotărâre a fost aprobata in ședința[●] a Consiliului Local al Municipiului A din data de [●].

Președinte de ședința:

___________________

Secretarul Municipiului A
___________________
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