
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  

   HOTĂRÂREA NR.336 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Craiova să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj, 
modificarea tarifelor pentru distribuția şi furnizarea energiei termice distribuită în 

sistem centralizat 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.08.2021; 

    Având în vedere referatul de aprobare nr.148521/2021, raportul nr.148522/2021  
întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.148710/2021 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să aprobe și să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj, modificarea  tarifelor pentru 
distribuția şi furnizarea energiei termice distribuită în sistem centralizat şi avizele 
nr.206/2021 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberã Iniţiativã şi Relaţii Internaţionale, 
nr.207/2021 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului 
şi nr.208/2021 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;  

     În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice și Legii serviciului public de alimentare cu energie 
termică nr.325/2006; 

 În temeiul art.129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit. n, art.139 alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ;  

HOTĂRĂŞTE: 
    Art.l.  Se aprobă modificarea tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice, 

distribuită prin punctele termice pentru populație şi agenţii economici, de la 
389,83 lei/Gcal, la 415,30 lei lei/Gcal (TVA inclus). 

    Art.2. Se aprobă modificarea tarifului de distribuție și furnizare a energiei termice 
distribuită din centrale termice, de la 553,87 lei/Gcal, la 701,93 lei lei/Gcal 
(TVA inclus). 

  Art.3. Se aprobă modificarea tarifului local pentru populație și agenți economici, de la 
345,26 lei/Gcal, la 390 lei/Gcal (TVA inclus). 

    Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
să aprobe si să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj, 
modificarea tarifelor pentru distribuția și furnizarea energiei termice distribuită 
în sistem centralizat. 

      Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Termo Urban 
Craiova S.R.L. și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ” 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR GENERAL, 

       Dan-Ştefan SPÂNU    Nicoleta MIULESCU 
 
 


