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HOTARAREA NR.55 
din data de 26 februarie 2020

- privind stabilirea de principiu a preţului local pentru serviciul de alimeniare^enîralizată cu 
energie termică furnizat/prestat utilizatorilor de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie 

Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraş

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă extraordinară-de îndată,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.7096/ 26.02.2020, 
raportul Serviciului de Utilităţi Publice n r .7096 /1 / 26.02.2020 se supune spre analiză, verificare 
şi aprobare stabilirea/modificarea de principiu a preţului local pentru serviciul de alimentare 
centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici(populaţie) şi utilizatorilor 
noncasnici de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din 
Municipiul Făgăraş,

Caracterul urgent se datorează procedurii necesare pentru avizarea acestuia la autoritatea 
de reglementare competentă, ţinând cont de faptul că ultimul preţ local avizat la nivelul 
Municipiului Făgăraş este Avizul emis de ANRSC nr. 2378918/28.03.2012 privind avizarea 
preţurilor locale pentru producerea şi distribuţia energiei termice,

Ţinând cont de HCL nr. 258/2019 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de 
Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraş pentru activităţile de 
producere de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice , aprobarea Studiului de 
oportunitate , aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului Serviciului Public de Alimentare 
cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraş pentru activităţile de producere de 
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice , precum şi a formei de gestiune, HCL nr. 
291/ 28.11.2019 privind modificarea şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi nivelul 
salarial ale Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul 
Făgăraş, Adresa Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din 
Municipiul Făgăraş n r .l /28.01.2020 înregistrată la municipiul Făgăraş la nr. 2834/ 28.01.2020, 
Adresa ANRE nr. 91368/ 27.11.2018 înregistrată la municipiul Făgăraş la nr. 38045/ 28.11 .2018,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin(2) lit. d), alin (3) şi alin (4), art. 3 alin (1) şi (2), 
a rt.7 alin. (1) ,  art. 8 alin.(i) alin(3) lit. k ) , art. 9 alin. (2) lit. d) , art. 28 alin (7), art. 33 alin (1), art. 
41 alin. 1 art.42 alin (4) şi a rt.43 alin (3), (4) şi (5) , art. 47, art. 49 alin.(3)art. 52ai din Legea 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, art. 1 alin(2),art.2 
alin(i), art. 3 lit. e) art. 4, art. 5 pet. 20, art.8 alin. (1) lit. d, art. 40 alin (1), (2), (3), (8),(10) şi(n), 
art.41, art.45 alin (4) lit. a),b) din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie 
termică, modificată şi completată, art. 2, art.3 alin. (1), art. 4 lit. i), j), n), art.6, art.7, art.8, art.9 şi 
urm din Ordinul ANRE nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau 
modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică 
produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare,

Ordinul nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciului public de alimentare cu energie termică; Ordinul nr. 92 din 20 martie 2007 pentru 
aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică; OG nr. 
36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie 
termică a populaţiei,cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr. 53/2019 privind aprobarea
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Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, 
retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie 
termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/ 2006; Ordinul ANRE nr. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru 
acordarea licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică; Ordinul 
ANRSC nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de 
energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de 
repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum,

Ţinând cont de HCL nr. 213/ 26.08.2019 privind aprobarea Strategiei de Termoficare în 
Municipiul Făgăraş şi de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică s-a realizat procedura de dezbatere publică având ca obiect stabilirea de principiu a 
preţului local pentru serviciul de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv 
energia termică produsă în cogenerare, furnizată/prestată beneficiarilor de către Serviciul Public 
de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraş concretizată prin 
procesul verbal de afişare cu nr. 5474/ 14.02.2020 şi prin Minuta înregistrată la 
nr.7.089/ 26.02.2020,

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit. c) şi d), alin. 7 lit n) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrative,

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) si ale art.196 alin.i lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.i. -  Se stabileşte de principiu preţul local pentru serviciul de alimentare centralizată 
cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici(populaţie) şi utilizatorilor noncasnici ( 
agenţi economici şi instituţii publice) de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în 
Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraş în cuantum de 474,66 lei/ Gcal fără TVA, respectiv 
564,85 lei/ Gcal cu TVA inclus,conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Preţul local de furnizare a energiei termice prevăzut la Art. 1 este stabilit conform 
modalităţii de calcul prevăzută în Fundamentarea principalelor elemente de cheltuieli pentru 
energia termică produsă pe bază de gaze naturale , Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.3 . -  Se aprobă practicarea preţului local pentru serviciul de alimentare centralizată cu 
energie termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici(populaţie) şi utilizatorilor noncasnici (agenţi 
economici şi instituţii publice) de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în 
Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraş începând cu data de 01.03.2020/  avizării ANRE.

Art.4. -  Preţul local de furnizare a energiei termice prevăzut la Art.i este format din preţul 
de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare în sistem 
centralizat în Municipiul Făgăraş.

Art.5. -  Preţul local de furnizare a energiei termice este acelaşi pentru utilizatorii de 
energie termică, în condiţii similar de furnizare .

Art.6. -  Prezenta hotărâre produce efecte după obţinerea avizului favorabil de la ANRE.
Art.7. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

Primarul Municipiului Fagaras prin Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem 
Centralizat în Municipiul Făgăraş care va supune spre avizare ANRE preţul aprobat la Art.i.

Art. 8. -  Prezenta hotarare se aduce la cunoştinţă publică , respectiv se comunică 
Primarului Municipiului Făgăraş, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire şi se comunică 
Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general, 

LAURA ELEN A GIUNCA





Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 14  voturi pentru , * abţinere.__ impotriva
Consilieri in funcţie-18 
Consilieri prezenţi -14

Prezenta hotarare se comunica:
lex Dosar şedinţa 
îex Colecţie 
îex Prefectura 
îex Primar 
îex Secretar
îex. Compartiment monitorizare servicii de utilitate publică
lex.Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraş
îex. S.C. Ecoterm S.A.
lex. Direcţia Buget-Finanţe
lex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
lex. Afişare

Cod: F -50
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A VIZ

pri Grid avizarea preţurilor locale pentru producerea şi distribuţia energiei tern ioc. 
de către S.C. ECOTERM S.A. Făgăraş, judeţul Braşov

Având în vedere;
- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu

' umdulcădlo A completările interiore* . -
- Art, 14 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică 

nr. 325/2006;
- Ordinul preşedintelui A.N.R. S.C. privind; aprobarea Metodologiei de 

stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor d tarifelor locale pentru isemciile publice 
de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produs*' 
în cogenerare nr. 66/2007;

- solicitai'ea dumneavoastră cu adresele nr. 1.288, 1.322 şi 2.360/2012

Preşedintele A.N.R.S.C. emite următorul aviz:

A rtX  Se avizează preţurile locale Ia serviciile publice do alimentare cu 
energie.termică, după cum urmează:

]j Ârt.2. Preţui local de 68,30 iei/Gj (244,08 lei/Goal), exclusiv T.V.A.. pentru 
energia;; termică produsă şi d ’stribuită pe bază'de gaze naturale, destinată-agenţilor 
economici. .

> r t J .  Preţui locul de 72,29 Îei/Gj (307,66 lei/Gcal), inclusiv T.V.A., în cotă 
cc 24 %, pentru energia termică produsă şi distribuită pe baze de gaze naturale, 
destinată populaţiei.

Legea nr. 373/2CC6.
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A rt,6. Preţurde locale menţionate mai vj 
autorităţile administraţiei publico locale implicate, 
arc. 8 şi art. 40 din Legea nr. 325/2006. După aproba 
autorităţii administraţiei publice locale implicate 
A.N.R.S.C., pentru luare la cunoştinţă şi evidenţă.

... urmează să fie aprobat: do 
n  confor uitate cu prevederile 
:ea acestora, o copie ?. hotărârii 
va fi transmisă operativ la
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Către : Primăria Municipiului Fagaras 

In atantia : d-lui Primar Gheorghe Sucaciu

Prin prezenta, revenim ia adresa nr. 1/2334/28.01.2020, inaintand 
completer documentaţia tehnico-economica privind stabilirea preţului 
local de furnizare a energiei termice in sistem centralizat, produsa de 
SACET Fagaras, exclusive producţia energiei termice in cogenerare, in 
contextul intrării SPAET Fagaras ca nou operator local in producţia, 
distribuţia, transportul si furnizarea de agent termic.

iu suma,

Di 'actor General 5PAFV,
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MEMORIU TEHNICO -  ECONOMIC 

privind stabilirea preţului de furnizare 

a energiei termice

Potrivit prevederilor art. 40 Legea nr. 325 din 2006 Cap. VIII. Preţuri şi tarife. Secţiunea 1, 
stabilirea şi/sau modific ' rea preţurilor şi a tarifelor preţurile locale se realizează pe baza metodologiilor 
aprobate de autoritatea de reglementare competentă, in calculul acestora fiind luate în considerare 
costurile justificate ale ctivităţilor de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice, pierderile 
tehnologice, cheltuielile pentru protecţia mediului, precum şi o cotă de profit, dar nu mai mult dc 5%.

Preţurile şi tarifele locale pentru serviciile publice de alinen are cu energie terni că se stabilesc 
pentru operatorii sau operatorii economici nou-intraţi pe pints acestor servicii, precum ci pentru 
operatorii care încheie contracte de delegare de gemiune pentru aceste servicii cu autorităţile
administraţiei publice locale.

Fundamenta,ea preţurile./tarifelor Ioc; le pentru serviciile publice de alimentare cu energic termică 
se face pe baza cheltuielilor de e.\; ’oatare, a cheltuielile * financiare şi < cantităţilor de er.urgie termică 
p o gram at e a fi livrate.

StvMirea r  reţurilor/tarifelor locale se determină cvându-se în vedereurm '.tcarele criterii: 
a) cheltuielile pentru combustibilul tehnologic, energia electrică. c.pă şi materia’e se determină avându- 
se în vedere normele de consum, preţurile de cliiziţie în vigoare şi cantităţile de energie ten, ică ar.uaîe 
propuse;
j)  consumurile specifice de combustibil tehnologic şi energic e’ectrică vor fi Iu te în calcul la nivelul 
consumurilor nonnat •;
c) cheltuieli!?; cu personalul a; fundamentează în funcţie dc lo-xes r. conform normelor de muncă, 
legislaţiei în vigoare şi corelat cu principiul eficienţei economic
f)  pierderile tehnologice de energie termică din sistemul dc transpun, disrifcuţie şi furnizare energici 
termice vor fi luate în calcul la nivelul aprobat re  autorităţile administraţiei publice locale; 
c) cheltuielile pentru protecţia mediului se vor calcula conform reglementărilor in vige ...c;
f) preţurile şi tarifele locale vor include o cotă de dezvoltare, modernizare a SACZT, ap'obată că. 
autorităţile administraţiei publice loca:::
g) cota d 2 profit în preţ/îarif va avea u i nivel de maximum 5%.

Stabilirea preiurilor/tarifelor Iov le pentru serviciile publice vie alimentare cu energie lenn'c", se 
fundamentează de către operatori sau operatorii economici. potrivit anexelor nr. 1-t .

Solicitai ca ce modific, re. a preţurilor şi ta:ifelor pentru producers, distribuţia .şi furnizarea 
energiei termice o-a realizat având -se în vedere următoarele:

1. Producere, energiei termice in centralele termice de cartier, ce uffzm m  drept combustibil 
gazele naturale, va trec? in dmmislrnrea Sei viciului public de nli.ncntore cu energie termica iu rişte1*" 
ce .îiraliznt din Municipiul Fagaras.

2. Ului jifl p fe i"vizat'ful TRE , conform avizului r.v. 23785IC d* 22.03.2012 (a,re . fost pîntru' 
mrnizrrc.producerafrar ■ ^distributive:* ;rg:e termic: arest: m de or mc ECOTEgi I L. 1. n .



preţul loc?.! de furnlz v. Capo, :v.i la cheiurile imvgistrste c o; en orul nici s r: t rum, r, ii, document -.tir. 
'ataşaL: 'sunt hr te în"cr/icui 'creşterile uc p ru  la gaz metan, energie elec.ricr, ccmbustibil.nivelul 
'meniturilor sab.riaie stabilit prin-H Clr29'\128.11.2^19 , precum si "Itor cheltuieli ( op: , memen_tnta) din 
perioada (2012-2019) . respectiv mregistnmdu-ze o creştere de 70°o la preţul gazului metan si 22% la 
pretrl energiei electrice.

0. Diminuarea candtudi prccnezate cL energie termica produs, in sistem cent. f iz rt de la  28.00C 
G.caLan -  cantitate estimata la ultima ajustare a preţului din anul 7012. la 13.000 Gcrl/an -  cantitate 
bazata pe producţia vanduta in ultimele 12 luni (2019);

1. Actualizarea cheltuielilor cu personalul conform cu Organigrama si nivelul s dări al aprobate de 
consiliul local pentru personalul contractual angajat in cadrul Sericiului public de alimentare cu energie 
termica in sistem centr. lizat din Municipiul F. gaius si trecerea contribuţiilor aferente fondului ele salarii 
de la angajator la angajat începând cu 01.01.2018, precum si creşterea salariului minim de la 2020 la 
2230 lei incepand cu 1 ianuarie 2020;

Documentaţia cu propunerile de stabilire a preţului do furnizare a fost întocmită în condiţiile 
tehnice de furnizare a operatorului in faliment, existente la data de 31.12.2019, pe bazo costurilor de 
producţie realizam în perioada ianuarie 2019 -  decembrie 2019, iar propunerile de preţ s-au prezentat 
urmare modificărilor apărute si detaliate mai sus. modificări ce generează intlueme majore Ia nivelul 
preţurilor şi tarifelor ia energia termică produsa si furnizata pe baza de gaze naturale in centrale termice 
de cvartal distribuită şi furnizată consumatorilor finali, raportat la costurile înregistrate de operatorul 
initial.

DETALD privind fundamentarea principalelor eterne;:te de chcUuimă

SACET Fagaras va cuprinde următoarele capacitati de producţie:
9 centrale termice de cvartal avand o capacitate instalata de 88,2 M’.vt 
reţeaua de distribuţie aferenta in lungime de 22.3 Km

Infrastructura SACET Fagarns a fost reabiliE.ta printr-un proiect de modernizare in perioada 
1999-20CQ. In prezent procentul aparte mentei or debransate depăşeşte 80%. copaci urile de producţie 
instalate ale SACET Fagaras devenind cu mult supradimensionate.

Din totalul de cca 10- ICO apartamente pen.ru care a fost proiectat initial sistemul in prezent mai 
sunt alimentate cu energie termica 1850 de apartamente, respectiv din cele 382 de branşamente 
racordate in anul 1999 si luate in calcul la dimensionarea instalaţiilor dc producere si a infrastructurii o a 
distribuţie a agentului termic, mai sunt alimentat-, in prezent 115 branşamente de bloc si 16 branşa me. te 
consum ate ri none ° sni ci.

Ca turnare a cererii de energie termica iot m i scăzută raportat la cap a;:.table instaLie, gradul d ; 
încărcare r\ ecranele r in sezonul rect are valori maxime sub nC% ; acest fac tor, r  arobor. t cu faptul c: 
instalaţiile de producem au deja o vechi ixe do 20 d„ mii, a determinat un randamentul scăzut r.I arderii 
care este reflectat ir r-un consun: specii:ic m-aiu, Ic. nivel de sr ele 122 de mc do g..z metan pentru o 
G c f  uimi za ta in reţeaua de distribuţie;

r ele .Ie distribuţie cu di: ne Te ch ccrbrcm i c  i. d r /m te v  r.z’ItP e zsenmne.. si: crud ^
mp: dimmsioinat penu'u ~ • irum aoni ,i or: n: in FAC: :i v a r
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Energie 
produsa in 
CT

Energie facturata p: ardere
reţele

I distribuţie
Total agenţi ocpu'atie

i
I

Gca' Gcal Gcal Gcal Gcal %
ian 2.991 2.651 1.482 1.169 340 11 So
feb 2.423 2.115 1.219 896 308 13%
mar 1.856 1.611 883 728 245 13%
apr 1.165 902 49G 404 263 2 3 So
mai 561 368 183 186 193 34%
iun 192 91 30 61 101 53%
iul 183 91 27 64 93 51%
aug 172 84 21 63 88 51%
sep 246 146 76 70 100 41 S3
oct 1.117 867 582 285 250 22%
nov 1.690 1.376 328 548 314 19%
dec 2.543 2.262 1.333 023 281 11 To
T c ta l 
201C 15.138 12.5G3 2.1 G T 5.337 o  .^"rr 17%

cantitatea de energie termică produsa in CT: 15.133 Gcal 
cantitatea de energie termica vanduta ia consumatori: 12563 Gcal din care 5397 Gcal

populaţie si 7167 Gcal pentru instituţii.
pierderi in sistemul de distribuţie (reţea de distribuţie 22.8 km): 2575 Gcal
pierdere calculata in sistemul de distribuţie: 17%

p e a U u

Prognoza: producţia de energie term ica estimata ir.nuarie-decembrie 2C.20
Pentru perioada analizata s-a estimat o producţie facturata de 13.0(d) Gcal, după cum urmează:
Ara stabilit cantităţile de energie termică aferente \ lerderilor tclmcl tgice din reţeaua de distribuţie, 
conform procentului realizat in 2019, respectiv 2665 Gcal cantitatea regăsindu-se în anexa ..Anexa 2 
Fundamentare cheltuieli CT":
In condiţiile in care nu s-au realizat investiţii in reţeaua de distribuţie a energiei termice, aceasta avane! o
vechime ele 20 de ani, procentul de pierdere pe reţele se va menţine ir 17%.
Prin urmare am prognozat producerea unei cantitati ele 15.665 Gcal in centralele termice, energie livrata 
in reţeaua ele distribuţie; cantitatea van du ia la branşamentul consumatorilor va fi de 13.000 de Gcal dup: 
ce in reţeaua de distribuţie se va pierde o cantitate de 2665 Gcal.
: Luna
l
1

Energie 
produsa in 
CT

Energie facturata pierdere
reţele

distribuţie
Tel al sgenJ popu 3*ie

! Gca! Gcal Gcal Gcal Gca! %
I ian 3.04,C 2.70S 1.533 1.170 3-0 11%
1 feb . . 2 /5 3 2.150 rii io Cf'7Ov, % 50 o 13%

mar C O r’> .GOO 1.650 922 o O
< Z u 235 13%

apr 1.791 1.000 596 401- 291 23%
mai 60S SCO 2T4

- ̂
st c 208 34%

iun 2 ; 7

ocV'' '.c 61 112 58%  'O O /O i
iu! gnp ■t oo •JO _ J R L ,02 51% !



; OCt C 
1

o 900 | 516 I 235 250 22 V: I!• J ■ 
! nov 1.731 ! 1 ,-r50 I 902 ! 348 301 19% I
| coc . 2.5^6.! 2.300 ! 1.377 | rv^o i f  J 11% i
; 1 otai 
| 2020

i

i . O G o | 13.000 |
i

7.600 5.400

■
1./'.o i

Din iotului de 13.>'00 de Ocol. 5-1 GOG cal vor fi destine., e populaţiei, i. r diferente de 7600 G cJ 
consumatorilor noncasnici.

ELEMENTE DE CHELTUIELI CUPRINSE IN TĂRIE

I CHELTUIELI MERJAMLE (sunt proporţionale cu cantitatile de energie termica p ro duse  si 
cuprind cantitatiie necesare de energie electrice, apa si gaz mc: au conumuAc :i procesul de 
producţie, depinzând de volumul cererii de energie termica dar ai de starea .eh.dea a insts Judilor 
si etelelor termice)

Consumul Ue energie oMetrice:
1 . Realizări 12 luni
2019'
2020

consum
energic
electrica

Energic produsa 
in CT

consum
specific
energie

Energie produsa 
in CT

consum 
energie j 
electrice

rsd izE ri 201S
• .7 h/Gca!

estim are "*020
j kv.h ! Gcal Gcal kv/h
| ian 82/192 2.991 i 27,58 3.040 83.008

feb 90.927 2.423 37,52 2.453 92.040
Ii mar 60.982 : 1.055 ! 37,71 1.885 j 71.031
! 48.217 | 1,155 41,40 1.291 i 53.--46

mai 31.582 ! 501 56,27 608 | 34.210
iun 16.605 ! 102 86,66 212 ! 18.305 |
iui 13.682 | 183 74,76 202 ! 15.117

I cJ U gj 14.527 172 04,44 205 ! 17.279
sep 14.420 246 58,69 252 I 14.809
oct 29.435 1.117 26,36 1.150 j 30.311
nev 46.033 1.COO 27,24 1.781 ! 48.507 I
dec i 72.282 2.542 28,43 2.586 73.510 j
Total
2019/2070 ! 530.185 1 ^ 1 *  R___________  '

ii
35,02 ! 15.605

i

340.614 !

Consumul de energie electrica realizat pentru livu arca in sistemul de distribute a unei enutiiati de 
15.138 Gcal a fost de 530.185 kWh; consumul specific de energie electrica realiz ■ in ultimele 12 luni 
este de 35,02 kWIi/Gcai ;

2. Cheli v d i estimate
Ţinând cont de acest istoric de consum, cm estimai '■artrr predrtcere* cantităţii de energie termică de 
15.665 Gcal in centralele termice pe gaz metan, un consum de energie electrică tic 534.614 4JP71, p , . 
mediu de cumpărare 0,69 Ici/focii cheltuiala 375.544 lei ( Anexa i Tisa de fm dam e itv-n -• 
Prop mere)

Cons untul de apa:
Pierderiiz reale p* in ăpa de adaos 1: conductei 

diC.eiaţe de consum, dintre ntMpie de p~ fumMmc ri 
CT .cantităţile mregijiYr.A de mimurile de m  su a mo?

1 de fpă c- ld“ sunt determinate ca sumă 
ii sure e de Pompe iii'2 c> Ap . Sibiu in. f:?c; 
,.m la intri o în fr.cr.re hâtru .mo i eoi Iu



Aceste cantităţi. pe 
ciur-, un uiiumiî intsrval de 
aparatelor de măsură........

reţelele de distribuţie, provin b 
timp precum şi din înregistrări

in defecţiunile (spărturi) detectate şi reparate 
Ic b. torate diferenţelor de cir să ele precizie a

Toate aceste cantităţi. precum şi cheltuielile de canalizare. defalc te pe necare CT în parte aunt
facturate lunar die către Compania de Apă, la tarifele practi 
L Realizări 12 luni

ante de către acea

Situaţia consumurilor de apa realizate in 2019 :

2019 pierderi
apa

canal Energie 
produsa 
in CT

consum
apa

consum
canal

!----------------- mc
—

mc Gcal mc/Gcal mc/Gcal
ian 2.157 324 2.991 0.72 0,11 |
feb 1.184 178 2.423 0,49 0,07 i
mar 1.459 219 1.856 0,79 0,12
apr 1.138 171 1.165 0,98 0,15
mai 1.074 | 161 561 1,91 0,29
iun i 648 97 192 3,33 0,51
iul | 664 100 183 3,53 0,54 I
aug 514 77 172 2,99 0,45 |
sep | 606 91 246 2,47 0,37
oct 1.531 237 1.117 1,42 0,21 î

nov ! 1.249 187 1.690 0,74 0,11
dec | 1.442 21C 2.543 0.57 0,09
Tota l
2019 ! 13.716 2.059 15.133 0,91 0,14

In Anexa 2 Fundamentarea cheltuielilor din ultimele 12 luni se regăsesc: 
consum apa : 13716 mc; cost realizat: 43.617 lei 
consum canal: 205° mc: cost realizat: 4.695 lei
Costuri totale apa-canad 12 luni: 49.991 lei (A nexa 1 Fisa de fundam entare -  Rea 
Consumuri specifice realizate la 15.133 Gcal livrate la gardul centralelor (2019) : 
consum specific apa: 0,91 mc/Gcal 
consum specific canal: 0,14 mc'Gcal
2. Estim ări 12 luni

i)

Având in vedere consumurile specifice de apa realizate, starea de deteriorare a reţelelor termice de 
distribuţie cu o vechime de aproape 20 de ani, si faptul ca avand in vedere situaţia financiara a societăţii 
nu sunt prevăzute reabilitări de tronsoane , doar intervenţii punctuale, consideram ca pierderile masice 
prin reţele se vor menţine, in cel mai bun caz, deşi este posibil ~n evolueze.
Din acest motiv am estimat cel puţin menţinerea consumurilor specifice de apa si canal la acelas nivel.
Pentru preducerea cantităţii de energie termică de 15.565 Gcal în central ?Ie termice pe ga;: metan, 
estimam un consum de apa ele 14.193 mc (3,13 lei/mc)(Anexa 2); un consum de canal de 2131 mc (2,28 
lei/mc):
A rezultat, o cheltuirea totala estimat, pentru apr- \  nai de . 9T ' T ( fineya 3 “ fin. de fundvnenţar - ~ 
Propunere)



.gjisuthu r  z  :ile toc:
r-jiIiZci r l  1?, fin

| 2019/1020

■

consum Energie
gaz produsa in CT

• ‘ !
I

consum
specific
gaz

Energie 
produsa in 
C T-ectim arc

Cc n e  un g ă i
e ş t i i , u x  2020 ;

i
i rea lizări 2019

mc/Gca!
estim are 2020

1.1C Gcal Gcal mc
ian 421.748 2.9 91 141,00 3.040 428.629 j
feb 339.196 2.423 139,97 2.453 343.347 i

mar 261.462 1.856 140,88 1.305 2o5.557
apr 165.845 1.165 142,38 1.291 183.831 l
mai 81.100 531 144,51 608 37.859 !
iun 28.996 192 151,32 212 32.016 !
iui 27.047 183 147,79 202 29.885
aug 20.090 172 151,65 205 31.033 |
sep 37.058 246 150,81 252 38.058 I
oct 161.012 1.117 . 144,18 1.150 135.303 |
n o / 230.219 1.690 | 141.55 1.781 252.076 !
dec 366.511 2.543 144.14 2.586 37°.735 ‘
Tota l 2019/ 
2020 2.155.233 15.133 | 142.37 15.665 2.230.201

Consumul de g 'z  metan r . lizat in 2019 a fost de 2.155.233 mc gaz pentru livrarea in sistemul de 
distribuţie a unei cantitati de 15.133 Gcal; consumul specific de gaz metan realizat in ultimele 12 luni 
a fost do 142.37 mc/Gcal ;

2. Estimări 12 luni
Ţinând cont de realizările anului 2019. estimau pentru producerea cantităţii de energie termică de 
15.665 Gcal in centralele termice pe gaz metan, un consum ele gaz metan ele 2.230.201 rac gaz. preţ 
mediu de cumpcircre 1,75 iei/mc, cheltuiala 3,902.851 Ici. ( Anexa 1 visa de fundamentare -
• rop ■e)

î nu m ut proporţionale cu p rrd t eth  realizat., si tiu 2c 
menţinerea in fui-carne a serviciului, respectiv ele resursa unu ne si baza te!inico-:natcriaIf: iur,Tsu 
necesara si impusa o u -  I1E.E pentru eliberarea uimi Foc ite hi doman ir  I energie! tern* 'e)

,■) Cheltuielile materiale
Referitor la cheltuielile cu reparaţii şi revizii estimam ca s mt sfrh  necesare si putem raporta 

aceste cheltuieli serviciului (prestam se va realiza in aceleaşi condiţii tehnice) astfel incat re evita 
punerea in pericol a continuităţii serviciile r către clienţi.. In uhimele 12 luni unitate:, a fost nevoita sa se 
limiteze la remedierea tuturor avariilor si defecţiunilor apărute in sistem in detrimentul repar, v.ilor 
planificate motivat de lipsa resurselor financiare.

Cheltuielile materiale cuprinse in propunerea dc preţ tin cont de minimul realizat de fosta 
societate in faliment pentru menţinerea in funcţiune si nu de necesităţile de reparaţii avs.nd in vedere ca 
H acest moment situaţia 'financiara nu o permite.

Prin urmare cheltuielile cu materiala pentru semn explot tare . u fc°t propuse la valon-\ , 
20.000 l e i . fata de valo -rea realiz ta in ultimele 12 luni de 31 .J12 lei.

>. y £ * :■ ■ * j», '• f.

"zri.ome. strriciul ea.em P i u. i ' l  O.
v . Nr i n

ie •''zori vez includ3 
cheltuielii; ou

tv» i i 1 m- ‘ *

be l iu i eîi A .LTD v m u  can caza e n

i- erviciu. c . asist-nn nic îcn; .a
C ■ .-ţ rt i ' 1 *3 r. dja Kt,Ci cî



Alte evcltmeii materiale cuprind: cheltuielile cu impozitele si taxele. :i cheltuieli cu 
comisioanele bancare; aceste cheltuieli au fost estimate in scădere âi k  112.051 lei la 16.000 lei 
considerând ca in ipoteza gestiunii directe a s 'raidului mijloacele fixe nu \ or mai fi impozitate.'taxa te. 

b) Cneltuieliie cu oersonrltil
Cheltuielile cu personalul au fost fundamentate în funcţie de legislaţia în vigoare, corelat cu 

Organigrama Serviciului public de alimentare cu energie termic: in sistem centralizat din Municipiul 
Fagaras si cu nivelul salarial aprobat prin. FICL nr. 291/22.11.2019. în prezent organigrama societăţii, 
are prevăzut un număr de personal de 30 salariaţi, din care 22 muncitori si 2 TESA (din care 1 persoana 
-  director general), propunerea pentru fondul de salarii fiind pentru un număr de 30 de salariaţi.
1. Estimări 12 luni
In baza Statului de funcţii pentru Serviciul public de alimentare cu energie termica, aprobat cu HCL nr. 
291/2019,ţinând cont si dc creşterea salariului minim cu 1 ianuarie de la 2080 lei io 2230 lei, s-a calculat 
fondul total de salarii penru numărul dc personal prevăzut de Organigrama serviciului, respectiv 30 de 
angajaţi. Costul total este de 1.633.9-t9, uin care 653.580 reprezintă contribuţiile angajaţilor; a rezultat 
un venit mediu brut de 4539 Iei.
( Anexa 1 Fisa de fundam entare -  Propunere)

Profit
Conform prevederilor art. 40 Legea nr. 325 din 2006 Cap. Vili. Preţuri şi tarife, Secţiunea 1 si Ordinului 
ANRSC nr. 66,2007, cap.V art. 6 (4) in calculul preţului la enegia termica poate fi prevăzută o cota de 
profit de 5%. In estim are a fost prinsa o suma simbolica dc 1000 iei.

Preţul propus, pierderile tehnologice aplicate si cantitatile de agent termic se prezintă astfel :

Preţ
aprobat
23,03:2012

preţ de cost realizat pe 
baza cheltuielilor 12 luni 
2019

Pret/ ta r if p ropus 
pe baza
rea liză rilo r 2019

cantitate livrata in sistemul 
de transport/d istributie 
(Gcsl)

3 0 .7 6 4 1 5 1 3 8 ,4 1 5 6 6 5

Pierdere (Gcal) 2 .7 6 4 2 .5 7 5  | 2 .5 6 5

cantitate furn izata (Gcal) 2 8 .0 0 0 1 2 5 6 3 ,3  I 1 3 .0 0 0

Total cheltuieli (lei) 6 .8 3 4 .1 5 6 5 .7 0 1 .2 4 4  i 6 .1 7 0 .5 8 5
!

lei/Gcal (fara TVA) 2 4 4 ,0 8 4 5 3 ,8 0  ; 4 7 4 ,6 6

iei/Gcal (TVA inclus) 2 9 0 ,4 5 5 * 0 ,0 2  i 6 6 4 ,8 5  1
I

in contextul analizei tchiiico-economi.ce înregistrata 1 nivelul operatorului iniţia1 date preluate in ideea 
ca întreaga infrastructura din num. Fag tras va ramane cea existent:, propunem preţul local de furnizare
in sistem centralizat pri i utibzarea de gaz metan la v .Teama d% ;c 1 ( T V A  in d u s ) .
Fundam uitarea preţului Ic ml este inie '■mit: in baza f  ne:: ei nr. 1 din O.66/2C07.

re iv .'P c ;: lo ca le  de r  ‘educam  r- e u rg ie i  *en::ice. :tu asm
a) Preţul l r :
pGinvi.: .in

A m ere a ene rg ie i tPr .:v re  p a r  f u  un o p :ra to r /c A,:an itc . ■Tculec

rin) O- /



Venitul preg: mat se Rulează du_. fer::num:

V(]p) = C(p) ~ p(p) v
lin/

C(p) = Ci v vied r, tot' le ale n.rodacarii t x

p(p) = profitul activităţii ds p:*cdu 'ere :• e.iergiei tc::nice;

C(d) - cct de uezvcdtare/modernizare a S./- CET, dup:, csz.

C(d).

A rezultat o creştere de preţ de la 244,08 IcVGcal Ia 4*/4,66 iei/Ge. I ( f a ; T V 4 ) respectiv Gc la 
290,45 lei/Gcal (TVA inclus), la 564,85 lei/Gcal (TVA Închis).
Propunerea ia in calcul pierderea reala pe reţelele termice de 17,28o respectiv 2665 Gcal si un consum 
specific de gaz metan de 142 mc pentru o Gcal livrata in rchaua de distribuţie.
Din Anexa 1 -  Fisa de fundamentare se observa ca creşterea preţului (fara TVA) este de 230.58 lei/Gcal 
si se compune clin : creşterea cheltuielilor variabile cu 163,29 lei/Gcal si creşterea cheltuielilor fixe cu 
67,25 lei/Gcal.
In principal creşterea preţului la gaz ( cu 70% ) si creşterea consumului specific de combustibil la 
producerea energici termice ( de la 132 la 1 t2 mcGcal gaz metan) este principalul factor de creştere a 
costurilor, contribuind la creşterea preţului cu 147,6 lei/Gcal (din creştere totala de 163,29 lei/Gcal clr.ta 
de cheltuielile variabile)

Necorelarea preţului de vânzare la energia termica cu cheltuielile de producţie reale ai cu creşterile 
succesive ale preturilor la combustibil si energic precum si la maturii prime, materiale si costurile forţa 
de i mnea, au condus in anul 201° la acumularea unei pierderi de 2.635.599 lei înregistrata de activitatea 
de furnizare a enormei termice.

Prezentele propuneri de preturi şi tarile au în vedere asigurarea funcţionării serviciului de alimentare 
cu energie termică în condiţii de siguranţă şi normalitate.

Pentru a se evidenţia in mod transparent si corect evoluţia preturilor in timp, in anexe nr. 3 ,ataşata, 
prezentam o situaţie comparativa a costurilor înregistrate de cm la data ultimei avizari ANRE ? preţului 
local raportate la costurile ce urmeaza a fi înregistrate in acest moment la nivelul serviciului public de 
alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Fagaras

AULlii -̂cUC a . A i iIn concluzie, s dicitmm aprobarea tarifului/ preţului local d 
centralizat, exclusiv producţie in cogcnerare in cuantum de 4 7 4 /6  Iei fu r  TVA , respectiv 
Gcal (TVA inclus)

iu o
L . l

Serviciu! Public de Alimentare cu anergic Termic ’

Director General.
/

Iug. Cirrian Temo i  t
- - / r -

h

if



FISA DE f u n d a m e n t a r e
a preturilor/ tarifelor iccaie !a ene rp 'r term ica producă centraliza*

VIZA'
"UNiCIPIUL FAGARA 

PRIMA

: nr.
\ crt.

e l e ;- iENTc de  c h e l t u ie l i"
F re t/: iî propus

J Total creşteri
Total fata de preţul

lei aprobat
le i le i/G ca l

1 2 3
j  1 CHELTUIELI VARIABILE 4.331.336 333,18

Combustibil tehnologic 3.902.851 300,22
Energie electrica 378.544 29,12

Apa bru t» sau pretratata 49.901 . 3,85
Alte cheltuieli (accize g3Z 0,17 
euro/Gjouie)

'0,00

1! CHELTUIELI FIXE din care: 1.338.199 141,40
a) Cheltuieli materiale 204.250 15.71
Materiale 30.000
Amortizare
redevento
cheltuieli pentru protecţia mediului 120

1 energie electrica
reoaratn in regie 2.500| reparaţi * v ecu ta te ce terii

! stocii r : cercetări
.-.Ite servicii executate de terti 155.630

cin c:re: colaborări 137.3C0
comisioane si onorarii

protocol, reclame si publlcitai; ( inel.
/- .sigurari CT)

servicii b 'r  care 250
posta si telecomunicaţii 18.000

Alte che'hjie'i materiale oin care: 16.000
16.000

b) Cheltuieli cu munca vie 1.633.949 125,69
salarii 980.369

j CAS (15,8%) 653.580

j fond semaj (0,5%)
FNAS (5,2%)

! FOND DE ACCIDENTE SI BOLI 
PROFESIONALE f 0.281,: d . hanHj.-SDl

- FMUA3S (0,85%)
i fond de garantare a creanţelor salariate 

(0 25%)
> alte cheltuieli cu munca vie J
: cont 201C~ct.4r6

c) Cheltuieli financiare

l  ! L Cheltuieli Totelo (!+l!) •5.160.585! A" 4,58
« ! Aotit (5% y pierdere tVI-iii) 1.000
V 1Cota de dezvoltare 3% n
VI Venituri obţin 'te din acti du. i'o 

orod 'cere, t.snspc t/d is tn ir. :%
6.1 / 0.5351

!
474,66

o ‘ C }y - Av ; \ \ r  ^
Vil Cantitate livrata ( Ge l )  •- '.3 000*
/ i l l  ! jrai/tarif (Vi : Vi!) - l>i/Cc ;i * ■ " para i

56A85 TVA i.,o.u

a
) 

CO
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FUNDAMENTAREA 
princ ipa le lor elemente do cheltu ie li 

pentru energia term ica produsa pe baza de gaze naturale

’G peckcatie Realizat in ultimele Pret/tarif actual Estimare
12 luni (ultima cheltuieli corelat

1 ■ fundam entare cu realizările din
I aprobata de ANRE) ultimele 12 luni

i 1 2 4
jW 'ji.ia r personal 30 61 30
i Energie c u m p ă ta i, (produsa) (Gcal/an) 15.138,4 30.761 15.665
■Energie livrata (G cal/an) 12.563,3 28.000 13.000
j Na tu 'a  com bustib ilu lui gaz metan gaz metan gaz metan
|Consum  specific o 3 com bustib il (m c/G cai) 142 12.2
'C om bustib il necesar (m c/an) 2155283 4.060.000 2.230.201
ţPr ut mediu com bustib il (ic i/m c) 1,79 1,052 f

r 'a io s re  com bustib il (lei) o.355.250 4.272.210
jC  u iţ i ta ie anuala pierderi (Gca!) 2.575,1 2.76-1 2.665

î o  :  2 p ierderi ( l-ai ) d istribu ţie  reţele termice 023.530,41 374.037,12 1.264.785,04
cantitate anuala pierderi distribuţie - Gcal 2.575,10 2.764 2.665

2 , ~prsi energic termica din ndz pierduta in reţele 244,03 244,08 474,66
3 |E ik  rei- electrica ac'iva (kW h/G cal) 35 27,00 35
.;Consum ele energie nle "dea activa - kwh 530.185 830.628 548.614

k  l/Y  ' 'f , r  rgic e lecoicn activa 0,551 1 0,57
io iC o n  ravaloaro enoroie electrica (lei) 292.133 470.7.50 378.5 Î4
■•'jCo cAi.n specific do apa potabila /bruta 0 ,0 1 0,35 0,01

1C: Consum de a p r o o ta b ih /b ru ta  (mc/an) 13716 10.767 14.132,77
19 jP ie l ;«}.-a p ‘ .abila /bruta (L i/m c ) 3,18 1,35 3 îs

O Cond,'.valoare a ; a potabila (loi> 13817 14.5 i  7 45.133,08
2 1  jConsum apr cific ccnni spa adaos 0,14 0,14

IC- i  -am cana! j.. a p : potabil *, / bruta -mc 2059 2.130,8
Oojprot c - nai ( Iei /mc ) 2,28 ' •/
2 Contravaloare canalizare ( Ici ) 4C95 • ‘ o r 0
USţSu)' iu m ^clie lunar brut 3059 1.766 4.539

]Fc nd ' -3 c ilarii anual 1 101 184 1 292 50 ) 1.033.049





Situaţie compara Jva a evoluţiei costurilor si cheltuieii'c. ce p. cducere furniza re transport 
distribuţie pentru determinarea preturilor locale

ANEXA 3 VIZAT
' >U: JICIP1UL. FAGARAS

PRIMAR

r.r. 
| crt.

i

ELEMENTE uE CHELTUIELI‘ Rec'izari ultimele 12 lu r; 
iar,2019-dec2019

PraV tarii' propus

Total uniter
Total

iei

Total cres.eri 
fata de preţul 

aprobat
lei le i/G ca l lei le i/G ca l

r ~ 1 4 5 6 7

I 1 CHELTUIELI VARIABILE 4.199.725 334,37 4.331.386 333,15
j Combustibil tehnologic 3.359.250 307,27 3.902.851 300,22

Energic electrica 292.163 23,26 378.544 29,12

Apa bruta sau pretratota 48.312 3,35 49.991 3,85
rJte cheltuieli (accize g :z 0.17 
euro/Gjcule)

0,00 0,00

f 11 CHELTUIELI FIXE din care: 1.501.513 119.55 1.338.199 141.40

1
1

i
r

I

j

a) Cheltuieli materiale 400.335 31,87 204.250 15.71
Materiale 31.372 30.000
Amortizare
rede'.'enta
cheltuieli pentru protecţia mediului 120 120
energie electrica
reparaţi; in regie 333 2.500
reparaţii executate ce terti
studii si cercetări
Aite servicii executate ce terti 255.903 155.620

din care: cclaborari 171.972 137.380
comisioane si onorarii 64.639

protocol, reclame si pu fic ita te  ( inel.
Asigurări CT)

servicii bancare 250 250
posta si telecomun'c3t:i 19.042 18.000

Alte cheltuieli materiale din care: 112.051 16.000
112.051 1C.000

b) Cheltuieli cu munca vie 1.101.184 87,67 1.633.949 i ... , v U
salarii 585.462 46,61 980.369
CA5 (15,8%) 302.854 24,11 653.530
fond şomaj (0.5%) 117.205 9,33
FNAS (5,2%) 69.193 5,51
FOND DE ACCIDENTE SI BOLI 
PROFESIONALE ( 0.28%: o. h?nd:cao1

26.407 2,11

FNUrtSS (0,85%) 0,C0
for.d de garantare a creanţelor sa'r-dale 
'0 25%'

0,00

alte cheltuieli cu munca ie 
cont 2019—ct.436 
c) Cheltuieli .inanciare

0,C0 " ‘ 1

!

0 !
f It! (Cheltuieli Totale (l+II) 5.701.244 ‘ ‘ 3 -• .139.535 474,5 :l
! IV Profit (5 % )/pierdere (VI-III) -2.605.599 I 1.0C0

l! * Cota de dezvoltare 3% |

ft

\

VcnitU 'i obtim . s din activiiaiî'A de j 3,955.645 
pre luceie, transport /mm ii: tir

O A 4 n c- . :-,Lu • .1A .32 5 « '4 6 6
....................

l Vii Cantitate livrata .\G ca i}. j 12 560 ! '2 .000 |
[ • 'UI ■ O 'i: vn)-;.ah cu l 4 53 ,9 2 fare 1 VA 7 0J0 tfrra TV/\

540,17 TVA inclus ~  564,85 TV A  ir cîus





SA Zb FU N D AM EN TAR E
v . ’Jirilc / >arifc!orlocale h  energia termica produsa centralizat

nr. cri. ' f "  ELEf lENTt. DE CHELTUIELI
li .........

EXPLICAŢII Cheltuieli \ Propunere 2020 |
' . . . .  t

0 1
? ;; c h e i. ruse! i v a r ia b l e \ 4 .331.38G

ICombuclibil tehnologic gaz (contract furn izare) j 3.902 .8511
•En rr'-c elaotnc ! en. e lectrica (E lectrica FurnLare) f 378.544*p.
•{Apa bruta cau prctratata apa canal apa-canal (Apa-Canal Sibiu) I 49.991 jj

. 1! CHELTUIELI FIXE din care' i .333.1 r o l
?<..•„ «uri*» • anal - v * . : s o

-iateri ilc m a te ria le  s e rv .c x p lo a ta rc  s30.000 !

com bustib il (m otorin ', bu ldoexcavator pentru lucrări jj 
contractate terti si benzina- 2 autoutilitare)

15G00

.

m ateria le serv.exploatare (m ateria le achizitionaie in '• 
scopul executării lucrărilor pe reţeaua de distribuţie ) .  j

15000 S 
i
i
i

{OhoLuieli p- itru |.,ot"Cîi i m .Jiului taxa  e m is ii p o lu a n ţ i , achitata conform  legii (ANRE) j 120
.paraţii in r< gia re p a ra ţii c u re n te  executate in regie proprie 32.500

$
. !

i
4*

R paraţii (- «ocutate cE tarti *
i

’ Slut-” cercetări i \
. !. j i>?ivlcn «=. ''CAiîatfc de terii f 155.530 i

din care: 
c-oiaborari

ccm trac e co la b o ra re  te rti: i
i

137330
r----------------- --------- ’

lî CNC1R verificare cazane term ice centrale si supape | 12.600,
verificare si certificare contoare de masurat \

)

53.780J
l

contract de securitate in munca RSVTI si SSM \
i

11.100|
i

ANRE - contribuţie  » 4.873!
^ervis logistica securitate f 845,

ti b irotica si inaterio ie do curăţenie 1 7.207Ş
■1 •. servis copiatoare im prim ante ? 1.790;
l* az rvicii in form atice si adm inistare platforma 1 .800;

ţevi reparaţii cazane s 1.644
incarcare tuburi oxigen ci acetilena 1.915|
intretinore buldoexcavator | 2.4GB |

î . •

servis întreţinere echipam ente birou, achiziţii si 
re incarnare stingatoare; achiziţii echpamente de lucru j 
si protecţia muncii, piesa de schimb si servis auto, ş 
contract cl 5 protecţie si paza ; salubritate

■1s1
.

.27 .26fi!

VIZAT
MUNICIPIUL. FAGARAS

PRIMAR





iS. OE FUND AM E MT ARE
Ere: j r i 'o r /  tarifelor lo c a le  la energia termica produsa centralizat

VIZAT
MUNICIPIUL. FAGARAS

PRIMAR
"— comioioane l i onoram " " a --

I I

‘ţ protocol, r *cbmc si publicitate 
( inel. A.Tg irari CT) 1

t

I
'( ser icii banc are comisioane bancare (conturi BCR , Trezorerie) * 250 |

rostj si tc! comunicaţii servicii pot tale (Post a R om ana), telefonie fixa si 1 
mobila /in terne t Telekom) f

18.000

i ' te cheliţii- îli mate dale din care: OOO<•'

ijimpezit BL ; , ierucri din creanţe ; 
‘L-„nalF-aii si amenzi ; :.ll ;le

impozite locale Mun. Fagaras (fara taxa folosinţa clădii* 16.000
{ i

' ,j - nmne* v. ; 1.633.9-19 !
' salarii salarii de incadrare conform legislaţiei (Le^ea nr.153/2017) 980.369,

1 CAS (25%) contribuţiile salariatiilor datorate ANAF conform declaraţiilor 6-53.580(
IjCASS (10%) i ?

. .... - ____ 5
smpozit i
■-ontrij.nngi jator ct.433 ....._ _ ................  i p

! { .. i
î> i

i

! i
ş ■' j

S )  j :) Cheli .’id i ::nrinc!i.re i i
din care cheltuieli PIU

. iii ;]ClnV - t l z U  Totale (I Ml) ! C.169.505
? ’ jPro' (5% )/ pierdere (VI-III) S 1.000
V ;C c.de dezvoltare 3% §

.'■‘cnituri obţinute dii aciiviîotilv 
. p: educat % imir.port 

’%••• -''it ••uii '  encrc/ic te-: mica

j G.170.565

I
l

!
tI

/
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