
ROMANIA
JUDEŢUL BRAŞOV L - -11— • ■

CONSILIUL LOCAL FAGARAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primariaifag '

HOTĂRÂREA NR.47 
din data de 19 februarie 2020

- privind acoperirea parţiala a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, 
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi 
neacceptate în preţ/tarif, înregistrate de S.C. ECOTERM S.A. Fagaras, in faliment, pentru

perioada octombrie 2019-ianuarie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:
- Raportul de specialitate comun nr. 4473/10.02.2020 al Direcţiei Buget -  Finanţe, al Serviciului 
Utilitati Publice, al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat in 
Municipiul Fagaras,
- Referatul de aprobare nr. 4474/10.02.2020 al Primarului Municipiului Fagaras prin care se 

propune spre analiza si aprobarea a Consiliului Local al Mun. Fagaras a prezentului proiect de 
hotarare,
- Solicitarea SC ECOTERM SA Fagaras nr. 164/06.02.2020, inregistrata la Mun. Fagaras sub nr. 

4235/06.02.2020, referitoare la situaţia acordarea unor sume reprezentând pierderi inregistrate 
de la data deschiderii falimentului -  07.10.2019, pana la 31.01.2020, la activitatea de termie a SC 
ECOTERM SA, luând in calcul preţul de facturare de 290 lei/Gcal , precum si balanţele de 
verificare pentru perioada octombrie -decembrie 2019 ,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 
agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie 
socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum 
şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

în conformitate cu prevederile art. 5A2 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006, 
privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică 
a populaţiei,aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2006 -  Legea serviciului 
public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării si administraţiei si al 
ministrului finanţelor publice nr. 3411/3817/2019,pentru modificarea Ordinului viceprim- 
ministrului, ministrului dezvoltării regionale si administraţiei publice si al ministrului delegate 
pentru buget nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 
2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de
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producer, transport, distribuţie si furnizaare a energiei termice in system centralizat către 
populaţie,

In baza Contractului de delegare a gestiuni nr. 24.049/28.10.2011,incheiat intre 
Municipiului Fagaras si SC ECOTERM SA Fagaras,

Potrivit art.140, alin.i si 3, art. 154, alin.i, arti96,alin.i lit.a), art.197 alin.i, art.243 alin.i 
lt.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 129 alin.2 lit.d) , alin7 lit.n),art. 139 alin .2 lit.a) din Ordonanţa de Urgenta 
nr. 57/20i9privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.Se aprobă ca oportun si in folosul municipalităţii acoperirea parţiala ,pentru perioada 
octombrie 2019- ianuarie 2020, a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, 
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie, în sistem centralizat şi 
neacceptate în preţ/tarif, pentru operatorul de termoficare S.C. ECOTERM S.A. FAGARAS, in 
faliment, cu suma de 1.035.985,51 lei cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată prin 
Ordinul comun nr.i. 121/1.075/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
şi al Ministerului Finanţelor Publice.

Art.2. Suma prevăzută la art. 1 se va asigura din bugetului local al Municipiului Fagaras , 
capitolul 81.06 -  Energie termica, titlul 40.30 -Alte Subvenţii.

Art.3. Suma indicata la Art.i va fi folosita exclusiv conform destinaţiei legale şi legislaţiei în 
vigoare.

Art.4. Răspunderea pentru cuantumul sumei dedusa la plată, pentru exactitatea, 
legalitatea si realitatea pierderilor induse, revine lichidatorului judiciar Top Expert S.P.R.L.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Fagaras 
prin Direcţia Buget Finanţe.

Art.6. Prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituţiei Prefectului Judeţul 
Brasov, in vederea exercitării vizei de legajitaje.) A!.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
ERCĂU BRUNO

CONTRASE 
Secretar g< 

LAURA ELE

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 14 voturi pentru , 2 abţineri,__împotrivi
Consilieri in funcţie-18 
Consilieri prezenţi -16

Prezenta hotarare se comunica:
lex Dosar şedinţa
îex Colecţie
lex Prefectura
îex Primar
îex Secretar general
îex S.C. ECOTERM S.A. FAGARAS
îex Serviciului de utilităţi publice
lex.Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat in Municipiul Fagaras 
i„ex Direcţia Buget Finanţe 
Cod; F -50
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