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P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  Strategiei Locale de alimentare cu energie termică 

a Municipiului Brad 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 106/165/28.08.2017 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea Strategiei Locale de alimentare cu energie 

termică a Municipiului Brad;    

 În conformitate cu prevederile   H.G.R. nr. 462/2006 pentru aprobarea Programului 

”Termoficare 2006-2020 căldură și confort” și înființarea Unității de management al 

proiectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului din 5 

iunie 2012 privind implementarea  programului ”Termoficare 2006-2020 căldură și confort”, 

componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică aprobat 

prin Ordinul MAI nr. 124/2012, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36  alin. 2 lit. d, alin.6 lit. a pct.14, art. 39 alin.4  şi art. 45 

alin. 1  și art. 115 lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

Art. 1.– Se aprobă Strategia Locală de alimentare cu energie termică a Municipiului 

Brad,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2. –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Compartimentul Relații Publice și Biroul Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiții. 

             Art.  3. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului  - Judeţul  Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Compartimentului Relații Publice; 

- Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

-  Biroul Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiții. 

 

                                           

 

 

Iniţiator: 

PRIMAR 

Florin Cazacu 
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 E X P U N E R E  D E  M O T I V E 

privind    aprobarea  Strategiei Locale de alimentare cu energie termică 

a Municipiului Brad 

 

 

 

 Printr-o preocupare permanenta de administrare corecta si economica a sistemului de 

termoficare, cu sprijinul Primariei  și a Consiliului Local al Municipiului Brad, care acorda o 

mare importanta asigurarii confortului termic in oras, SC TERMICA BRAD SA a imbunatatit 

calitatea serviciului  centralizat de alimentare cu energie  termica  si a redus  costurile si 

pierderile.  

Eficientizarea SACET Brad a devenit o prioritate  absoluta a administratiei publice  

locale, preocuparile indreptandu-se spre realizarea unei noi centrale  termice pe biomasa  care 

sa se incadreze in criteriile de competitivitate europeana. 

In prezent municipiul Brad dispune de un  sistem centralizat de producere si distributie 

a energiei termice, sistem operat de catre SC Termica  Brad SA. Centrala termica utilizeaza ca 

si combustibil pacura cu trei cazane de cate 7Gcal/h. In mod curent functioneaza 2 cazane iar 

al treilea este tinut de rezerva. Retelele de distributie agent termic sunt invechite si au pierderi 

mari. Datorita faptului ca in municipiu nu exista retea de gaz metan pastrarea in functiune a 

sistemului centralizat de termoficare  a fost si este o necesitate. 

Pentru mentinerea in functiune a sistemului de termoficare, ca unica alternativa la 

incalzirea localitatii, au fost identificate etapele principale de dezvoltare a sistemului energetic 

local, constand in: 

Realizarea unei centrale termice in cogenerare de 7,325 MWH energie termica,  pe 

combustibil ieftin(biomasa) printr-un investitor privat prin Porgramul Operational 

Infrastructura Mare 2014 -2020, Axa prioritara 6 Obiectiv specific 6.1 Cresterea productiei de 

energie din resurse regenerabile mai putin exploatate(biomasa, biogaz, geothermal)/productie. 

Sistemul de producere a energiei in cogenerare este singurul viabil si performant din punct de 

vedere tehnico-economic. 

Reabilitarea punctelor termice si a retelelor de termoficare ale circuitului secundar, 

precum si modernizarea sistemului de contorizare la bransamente prin accesarea  sumelor  

alocate Programului " Termoficare 2006 -2020  caldura si confort". 

 Reabilitarea retelei de agent primar de la centrala termica actuala pana la punctul 

termic nr. 1, prin accesarea  sumelor  alocate Programului " Termoficare 2006 -2020  caldura 

si confort". 

  Reabilitarea unitatii de producere a agentului termic prin accesarea  sumelor  alocate 

Programului " Termoficare 2006 -2020  caldura si confort" 

Dezvoltarea durabila in domeniul alimentarii cu energie termica a municipiului presupune 

aplicarea unor solutii tehnice performante capabile sa asigure, pe de-o parte, conditii normale 

de viata si de munca comunitatii locale, satisfacerea nevoilor sociale ale comunitatii locale in 

conditii de rentabilitate economica si eficienta energetica, iar pe de alta parte, conservarea 



resurselor primare, protectia si conservarea mediului, si accesul generatiilor viitoare la 

resursele energetice primare.  

 În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficiența 

energetică, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Ghidului Solicitantului 

pentru Axa 3.1 Operațiunile Ași B.  

 

P R I M A R 

Florin Cazacu 

 


