
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

        H O T Ă R Â R E
          privind  aprobarea   stabilirii prețului  local/Gcal,  la serviciul de termie prestat de SC Crișul Huedin SA

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  25.10.2013.
Având în vedere  adresa nr. 1445/22.10.2013 înaintata de SC Crişul Huedin SA prin care solicită stabilirea

noilor tarife pentru serviciile de energie termică , respectiv referatul nr. 7328/22.10.2013, înaintat de Direcția
Economică din cadrul Primăriei Huedin.

Ținând  seama  de  avizul  nr.  115908/22.10.2013  înaintat  de  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  și
Administrației Publice  - Autoritatea Națională de Reglementare pentru  Serviciile  Comunitare de Utilități Publice.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7329/2013 înaintat  de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 25.10.2013.

Luând în considerare prevederile art.  8, 14, art. 40 alin. 1, 8,  9, 11, 12, 41,  din legea nr. 325/2006 –
Legea Serviciului public de Alimentare cu Energie Termică, art. 36, alin. 2, lit.a, d, alin.3, lit.c,  alin.6, lit.a, pct. 14 şi
art. 45  din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

     H O T Ă R Ă Ș T E

                    Art.1 Se aprobă stabilirea preţului local/ Gcal, la serviciul de termie prestat de SC Crişul Huedin SA
astfel:
         -  196,45 lei/ Gcal exclusiv T.V.A, pentru  energia  termică produsă pe bază de rumeguş, inclusiv distribuția
destinată agenţilor economici.
            -  243,60 lei/ G.cal inclusiv TVA în cotă de 24% pentru energia termică produsă  pe bază de rumeguş, inclusiv
distribuția  destinată populaţiei.
                     Art.2 Se aprobă stabilirea preţului local de factuare la serviciul de termie prestat de SC Crişul Huedin
SA,  în cunatum de 196,45 lei/ Gcal exclusiv T.V.A, pentru  energia  termică produsă pe bază de rumeguş,   destinată
agenţilor economici.

  Art.3. Se  aprobă prețul local  de factuare  de 202,61  lei  /  Gcal inclusiv TVA,  pentru producerea  și
distribuția energiei termice destinată populației produsă de SC Crișul Huedin SA. 
                 Art.4. Se aprobă subvenționarea diferenței de preț în sumă de 40,99 lei/Gcal inclusiv TVA din bugetul
local  al  orașului  Huedin,  ca  diferență  dintre  prețul  local  de  facturare  către  populație  a  energiei  termice,
menționat la art. 3 din prezenta hotărâre,  în sumă de 202,61 lei/Gcal inclusiv TVA, și prețul local  la serviciul de
alimentare cu energie termică de 243,60 lei/Gcal, inclusiv TVA.
           Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se încredințează  SC Crișul   Huedin SA,  Direcția
economică din cadrul Primăriei Huedin.
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 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Prof. Pavel Cosmin                Cozea Dan
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