
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
 

         H O T Ă R Â R E 

privind  majorarea prețului local pentru energia termică furnizată populației și agenților economici de 
către SC Paulownia Green Internațional SRL, de la 189,32 lei + TVA (preț final 234,76 lei), la 247,74 lei 
+ TVA ( preț final 294, 81 lei), începând cu data de 01.10.2018. 

 
             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  31.08.2018. 

 Având în vedere adresa nr. 938/06.08.2018 înaintată de SC  Paulownia Greene International SRL, 

prin care solicită majorarea prețului la energie termică de la 189,32 lei + TVA ( 234,76 lei) la 247,74 lei + 

TVA (294,81 lei), începand cu data de 01.10.2018, datorită creștirii costurilor de producere a acesteia.  

 Tinand seama de referatul nr. 7586/31.08.2018 înaintat de insp.as. Boca Paula privind propunerea 

de majorare a pretului /Gcal de la 189,32 lei + TVA la 247,74 lei + TVA incepand cu data de 01.10.2018. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.7590/31.08.2018 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru activități ecobnomico – financiare la ședința din data de 31.08.2018. 

 Având în vedere prevederile OG nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor 

centralizare de alimentare cu energie termica a populatiei, Ordinul ANRE nr. 66/2007 privind aprobarea 

metodologeie de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice 

de alimentare cu energie termica produsa centralizat, Legea nr. 51/22006 privind serviciile comuntare de 

utilitati publice, art. 36, alin. 2, lit.d, 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  majorarea prețului local pentru energia termică furnizata populației și 

agenților economici de către SC Paulownia Green Internațional SRL ORC J12/1983/2014, CUI RO 

333003990 Cluj Napoca, de la 189,32 lei + TVA (preț final 234,76 lei),  la 247,74 lei + TVA ( preț final 

294, 81 lei), începând cu data de 01.10.2018. 

 
  Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul 

Primăriei orașului Huedin și  SC Paulownia Green Internațional SRL 

 

Nr.131/31.08.2018     Consilieri total:   15 
       Consilieri prezenţi:  12 

                   Consilieri absenți    3 

       Votat pentru:   12 
 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 

Andriescu Mihai                           Cozea Dan 


