
ORDIN nr. 439 din 9 noiembrie 2009 
privind modificarea si completarea 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 PENTRU 
SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 12 noiembrie 2009  
 
   
    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi c) din Legea energiei 
electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru 
energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 410/2007, corelate cu cele ale art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, 
 
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emit 
următorul ordin: 
 
    ART. I 
     Metodologia de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru 
compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme 
centralizate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Publice de Gospodărie Comunală nr. 21/ 514/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 815 din 3 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
    1. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "Art. 20. - Preţurile locale de referinţă se stabilesc de autorităţile de reglementare 
competente, cu avizul ministerelor implicate, conform art. 2 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. După data de 1 octombrie a fiecărui an, autoritatea de 
reglementare competentă transmite autorităţilor administraţiei publice locale preţurile locale 
de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei din localitatea respectivă." 
    2. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins: 
    "Art. 20^1 
    (1) Compensarea unitară pentru combustibilul utilizat la producerea energiei termice 
furnizate populaţiei prin sisteme centralizate, prevăzută la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa  
 



Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, determinată potrivit prezentei metodologii, reprezintă 
valoarea maximă care poate fi acordată, urmând ca suma efectiv alocată să fie recalculată în 
funcţie de suma prevăzută în bugetul de stat cu acest scop. 
    (2) Prevederile alin. (1) vor fi specificate în deciziile de stabilire a preţurilor locale de 
referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei, emise de autoritatea de reglementare 
competentă. 
    (3) Diferenţa dintre suma maximă şi suma efectiv alocată de la bugetul de stat pentru 
compensarea combustibilului utilizat la producerea energiei termice furnizate populaţiei prin 
sisteme centralizate va fi acoperită integral din bugetul autorităţii administraţiei publice locale 
implicate, potrivit art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare." 
    ART. II 
    Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei şi al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin. 
    ART. III 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
            Preşedintele Autorităţii Naţionale 
                   de Reglementare în 
                   Domeniul Energiei, 
                     Petru Lificiu 
 
           Preşedintele Autorităţii Naţionale 
                de Reglementare pentru 
       Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, 
                 Eduard Nicuşor Manea 
 
                                    --------- 

 
 
 
 

 


