
H O T Ă R Â R E A  nr._____ 

din _______________ 2022 

privind aprobarea Studiului de oportunitate  pentru fundamentarea deciziei de delegare 

a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Arad 

 
Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare, 

înregistrat cu nr. 85587/03.12.2022, 

Analizând raportul Direcției Tehnice, Biroul Energetic, înregistrat cu                                                                           

nr. 85588/03.12.2022, 

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Luând în considerare prevederile art. IX din Legea nr. 225/2016, pentru modificarea Legii 

nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice,  

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) al Legii nr. 325/2006 – Legea serviciului public 

de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând în considerare că în 2023, Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 

alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Arad, înregistrat cu nr. 

77559/22.10.2018, încetează de drept, la încheiere a 5 ani de la intrarea în vigoare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. 

a), art. 590 lit. a) și art. 591 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E: 
 

Articol unic: Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei de delegare a 

serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Arad  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR  GENERAL 

Biroul Energetic 

Red./Dact. L.P./L.P.         Cod: PMA-S4-01 

ROMÂNIA P R O I E C T Avizat 

JUDEŢUL ARAD  SECRETAR GENERAL 

MUNICIPIUL ARAD Nr. 569/03.11.2022  

CONSILIUL LOCAL   



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 85587 din 03.12.2022 

 

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ şi al 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, propun 

aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea deciziei de delegare a serviciului 

de alimentare cu energie termică în Municipiul Arad , în susţinerea căruia formulez prezentul 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, cu 

privire la modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice și anume la faptul că gestiunea 

directa se poate realiza și prin intermediul unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unitaților 

administrativ teritoriale, inființate de autoritatile deliberative ale unităților administrativ 

teritoriale respective,  

Luând în considerare faptul că în luna octombrie 2023, Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din 

Municipiul Arad, înregistrat cu nr. 77559/22.10.2018, încetează de drept la încheiere a 5 ani 

de la intrarea în vigoare. 

Tinând cont de faptul că pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de 

gestionare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din 

Municipiul Arad. este necesară elaborarea unui Studiu de oportunitate  

PROPUN 

adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea deciziei de delegare a serviciului 

de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Arad. 

 

p. P R I M A R 

Călin Bibarț 

VICEPRIMAR 

Ilie Cheșa 

 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

Direcția Tehnică, Biroul Energetic 

Nr. 85588/03.12.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 85587/03.12.2022 a domnului Călin 

Bibarț, Primarul Municipiului Arad; 

Obiect: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru 

fundamentarea deciziei de delegare a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat din Municipiul Arad. 

 

Considerente generale:  

Autorităţile administratiei publice locale au obligația asigurării continuității serviciului public 

de alimentare cu energie termica la nivelul unităților administrativ-teritoriale, potrivit art. 8 din 

Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică.  

SC CET Hidrocarburi SA Arad este operator licențiat al serviciului public de alimentare cu 

energie termică, în baza Deciziei nr. 1849/21.11.2018 si a Licentei nr. 2109/21.11.2018, 

acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei(A.N.R.E.). 

În prezent este în vigoare Contractul de concesiune nr. 77559/22.10.2018, încheiat între 

Municipiul Arad și operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru o perioadă 

de 5 ani, pentru delegarea ser viciului public de alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat în Municipiul Arad. 

Deoarece în luna octombrie 2023 va expira actualul contractul de delegare la care s-a 

făcut referire anterior, este necesar în vederea  fundamentării și stabilirii solutiei optime de 

gestionare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din 

Municipiul Arad, aprobarea unui studiu de oportunitate.  

 

Considerente juridice:  

- Art. 22 şi art. 28 din Legea 51/2006 — Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Art. IX din Legea nr. 225/2016, pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006  



- Art. 8 din Legea 325/2006 — Legea serviciului public de alimentare cu energie termică;  

 

Avand în vedere considerentele de mai sus cu privire la modalitatea de gestiune a serviciilor 

de utilități publice și anume la faptul că gestiunea directă a acestora se poate realiza și prin 

intermediul unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ teritoriale, înfiintate 

de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale respective  

 

P R O P U N E M: 

 

Aprobarea proiectului de hotărare privind Studiul de oportunitate pentru fundamentarea 

deciziei de delegare a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din 

Municipiul Arad. 

După aprobarea studiului de oportunitate se va iniţia procedura de atribuire directă a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în 

sistem centralizat către SC CET Hidrocarburi SA Arad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                       ŞEF BIROU,                     

                    Giugiu Lucia                                                   Palcu Lucian                  

 

               

 



Avizat Serviciului juridic, contencios 

Numele şi prenumele _______________________ 

Semnătura _______________________________ 

 

 

 

 

 

 


