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

HOTARARE
Privind aplicarea tarifului binom consumatorilor vulnerabili 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 alineat 3 si ale articolului 6 litera a) ale 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. Aplicarea tarifului binom pentru categoria consumatorilor vulnerabili din Municipiul A începând
cu data de [●].
2. Aprobarea următoarelor valori aletarifului binom in Municipiul A pentru anul 20__:
Tarif binom tip B1
Apartment (nr.
de camere)

Componenta
apasanitara, B1CA
RON/zi

de

Componenta
incalzire, B1CI
RON/zi/m2

de

Componentavariabila,
B1CV
RON/Gcal

Componenta
de
apasanitara, B2CA
RON/zi

Componenta
incalzire, B2CI
RON/zi/m2

de

Componentavariabila,
B2CV
RON/Gcal

1 camera
2 camere
3 camere
≥ 4 camere

Tarif binom tip B2
Apartment
de camere)

(nr.

1 camera
2 camere
3 camere
≥ 4 camere
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PROIECT
3. Furnizorii de energie termică vor emite facturi de regularizare o dată pe an, dar nu mai devreme
de [12] luni de la data aplicării tarifului binom şi nu mai târziu de [15] luni de la data
aplicăriitarifului binom, in condițiile contractului de furnizare a energiei termice către
consumatorii vulnerabili.
4. Consiliul Local al Municipiului A va acoperi componenta fixa (pe deplin/in cuantum de [●]) a
tarifului binom pentru consumatorii vulnerabili.
5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Municipiului A, prin
aparatul de specialitate.
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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