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RoMAr\'IA
JUDETUL lLFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI OTOPENI

HOTARARE
privind modificarea si completarea art. 4' alin. (1) din HCL nr. 713.02.2015 ,'priYind
aprobarea prelului local de bazi ajustat al energiei termice, a formulei
de ajustare a pretului local de bazi, a pretului local al energiei termice Si a Actului
Aditional nr. 3 la Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de
alimentare cu energie termici in ora$ul otopeni"

Consiliul Local al oraqului Otopeni, judenrl Ilfov, inaunit in sedinta, astazi 31.03.2015
Avdnd in vedere:

-

-

-

-

-

Prevederile Contractul de delegare a gestimii serviciului public de alimentare cu energie
termiaa in ontul Otopeni (,,Contactul de Delegare') incheiat la data de 25.11.2009 de
Ora$ul Otopeni, in calitate de Delegatar, cu societatea DAIKIA ROUANIa S e., in
calitate de Delegat, astfel cum a fost modificat Si completat prin Actele Adilionale
ulterioare;
Avizul A.N.R.S.C. w.225894118.11.2014 privind modificarea formulei de ajustare a
prefului local de bazd, ajustarea prelului local de bazd pentru energia termici fumizatii in
sistem centalizat qi a diferenlelor unitare de recuperat cu valoarea combustibil lui,
aferente €nergiei termice liwalii in ora5ul Otopeni, judeful Ilfov de citre S-C. DALKIA

ROMANIA S.A.;
Expunerea de motive a Primarutui orusului Otopeni la proiectul de hotir6re privind
modificarea si completaxea axt. 4, alin. (1) din H.C.L. nr. 7 /13.02.2015 pritind' aprobarca
preFlui local de bazi ajustat al energi€i temice, a formulei de ajustare a prelului local de
baz6, a Felului local al energiei temice $i a Actului Aditional nr. 3 la Conhachrl de
delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termici in ora$ul
Otopeni;
Raportul de avizare al Comisiei pentru progrcme de dezvoltare economico-sociale,
buget, f anle, qdministrarea dahehiului public ti privat al orasului, servicii si comert si
al Comisiei pentru admihistratie publica locala, iuridicL, apararea ordinii publice.
respectarea dleptulilor si libertatilor cetate ilor la proiectul de hotarare privind
modificarea si completarea art. 4, alin. (l) din H.C.L. ru. 7/13.02.2015 privind aprobarea
pretului local de bazi ajustat al energiei termice, a formulei de ajustare a preFrlui local de
bazd, a preplui local al energiei termice $i a Actului Adilional ru. 3 la Contractul de
delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termicb in oraSul
Otopeni;
Raportul de specialitate al Dircctiei Buget - Investitii cu privire la proiectul de hotaJaxe
privind rnodificarea si completarea art. 4, alin. (l) din H.C.L. nr. 7/13.02.20.15 pdvind
aFobarea prelului local de bazi ajustat al energiei temice, a formulei de ajustare a
prelului local de baz6, a prelului local al energiei termice 9i a Actului Adilional nr. 3 la
Contactul de delegare de gestiune a seruiciului public de alimentare cu energie temica
ln oraSul Otopeni;

-

H.C.L. nr. 7113.02.2015 privind aprobarea prclului local de baza ajustat al en€rgiei
termice, a formulei de ajustare a prelului locai de bazd, a prelului local al energiei temice
gi a Actului Adilional ff. 3 la Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de
alimentare cu energie termice in oragul Otopeni;

in

temeiul art. 45 din Legea

ff.

21512001
gi
completaxile
ultedoare,
modificdrile

a a&ninistratiei publice locale, republicata

cu

HOTiRA$TE:
Art. unic. - ArL 4 alin. (1) din H.C.L. nr. 7/13.02.2015 va avea urmatorul continut:
,, (1) Operatorul vEoLIA ENERGIE RoMANIA S.A. va factura utilizatorilor sewiciului public
de alimentare cu energie termici prelul local de bazi ajustat al energiei termice pana la
recuperaxea integali a diferenlelor de recuperat cu valoarea combustibilului, in perioada
Octombrie 2013 -Septernbrie 2014, in sumA totali de 196 591,92 lei exclusiv TVA astfel cum
rezultd din tabelul centalizator atrexat ca Anexa nr.2 la prezenta HotixAxe, cu exceplia populaliei
pentu carc se va factwa prelLrl local de 112 leVGcal inclusiv T.V.A., conform HC.L. ff.
r3r /29.lt .20t 1 .'
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