
ORDIN COMUN nr. 120/485/2008 privind modificarea Metodologiei de 

stabilire a preturilor locale de referinta si a sumelor necesare 

pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termica 

furnizata populatiei prin sisteme centralizate, aprobata prin 

Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei si al presedintelui Autoritatii Nationale de 

Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala      

nr. 21/514/2006 

 

EMITENT:  

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE 

DE UTILITATI PUBLICE  

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 20 octombrie 2008  
 

Având în vedere referatele de aprobare întocmite de departamentele 

de specialitate din cadrul Autoritãţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei, respectiv din cadrul Autoritãţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, 

precum şi prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitãţi 

publice nr. 51/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în 

temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi c) 

din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificãrile şi 

completãrile ulterioare, ale art. 4 alin. (4) din anexa la Hotãrârea 

Guvernului nr. 671/2007  privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Autoritãţii Naţionale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, precum şi ale 

Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006  privind instituirea preţurilor 

locale de referinţã pentru energia termicã furnizatã populaţiei prin 

sisteme centralizate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin 

Legea nr. 483/2006, preşedintele Autoritãţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei şi preşedintele Autoritãţii 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi 

Publice emit urmãtorul ordin: 

ART. I    Articolul 20 din Metodologia de stabilire a preţurilor 

locale de referinţã şi a sumelor necesare pentru compensarea 

combustibilului folosit pentru energia termicã furnizatã populaţiei 



prin sisteme centralizate, aprobatã prin Ordinul preşedintelui 

Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al 

preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru 

Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã nr. 21/514/2006, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 3 octombrie 

2006, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "Art. 20. - 

Preţurile locale de referinţã se stabilesc de autoritãţile de 

reglementare competente, cu avizul ministerelor implicate, conform 

art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 36/2006. Începând cu data de 15 

noiembrie a fiecãrui an, în termen de 15 zile, autoritatea de 

reglementare competentã transmite autoritãţii administraţiei publice 

locale preţurile locale de referinţã pentru energia termicã 

furnizatã populaţiei din localitatea respectivã." 

ART. II  Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al 

României,     Partea I.   

 

Preşedintele Autoritãţii Naţionale  de Reglementare în Domeniul 

Energiei,Gergely Olosz            

Preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilitãţi Publice, Marian Cristinel Bîgiu 
 


