PROIECT
Nr. [●]/__.__.20__

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

Având in vedere prevederile:
 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;
Propunem ca începând cu data de [●] sa li se acorde consumatorilor 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
posibilitatea de a opta intre unul dintre modurile 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.
Propunerea noastră are in vedere următoarele considerente:
 Facturarea si plata in transele lunare egale pe parcursul unui an calendaristic:
o Prezintă avantajulpredictibilitățiicheltuielilor consumatorului cat si a veniturilorsocietatii
de furnizare a energiei termice;
o Principalul dezavantaj este legat însa de dependenta întregii structuri de plata la timp a
facturilor de către consumatori, chiar si in perioada in care valoarea reala a consumului ar
fi in fapt mai mica decât valoarea indicata pe factura; in caz de întârzieri majore in
încasări de la populație, societate de furnizare a energiei termice ar trebui sa acceseze
credite bancare pentru a-si putea respecta angajamentele de plata;
 Facturare si plata in transe lunare egale diferențiate pe timpul sezonului rece si pentru restul
anului:
o Prezintă avantajul reducerii (dar nu al eliminării) dependentei întregii structuri de plata la
timp a facturilor de către consumatori;
o Principalul dezavantaj poate fi legat însa de necesitatea unui management riguros al
întregii structuri de către societatea de furnizare a energiei termice (de exemplu, investiția
intr-un sistem de facturare electronica adaptata la aceasta modalitate);
 Facturare si plata lunara bazata pe consumul real:
o Prezintă avantajul confortului psihologic acordat consumatorului care plătește doar
pentru ceea ce consuma in cadrul perioadei de facturare;
o Principalul dezavantaj este legat însa de impactul asupra capacitații financiare a
consumatorului de a acoperi in perioada sezonului rece cuantumul mai ridicat al facturilor
fata de perioada sezonului de primăvara – toamna.
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Acordarea acestei opțiuni de alegere consumatorilor poate spori încrederea acestora in relația cu
societate de furnizare a energiei termice; simultan, condiționarea implementării unei anumite
modalitati de facturare si plata de opțiunea unui procent de [●]% dintre consumatori poate oferi si
societatii de furnizare a energiei termice confortul de a reduce efortul administrativ necesar
pentru administrarea unei modalitati de facturare si plata a energiei termice.

In considerarea tuturor celor de mai sus, propun spre analiza si adoptare prezentul proiect de hotărâre.

_________________________
Primar Municipiul A/Consilierul Local [●]
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