
 

       R O M Â N I A                                            A V I Z A T                     
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    CONSILIUL LOCAL    

Nr. 121/210/31.08.2018 

 

 

 

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

privind  aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia 

 energiei termice  livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A. 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 120/211/31.08.2018 a Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune  aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei 

termice  livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A. atât pentru populaţia municipiului Brad cât şi pentru 

agenţii economici din localitate; 

 Ţinând cont de Avizul A.N.R.S.C. nr. privind modificarea preţurilor locale pentru producerea, 

transportul şi distribuţia energiei termice pe bază de păcură în municipiul Brad, de către S.C. TERMICA 

BRAD S.A.,  judeţul  HUNEDOARA;     

 În conformitate cu prevederile art. 8 alin.2 lit. e şi art. 40  alin. 10 din Legea nr. 325/2006 a 

serviciului public de alimentare cu energie termică, actualizată, ale art. 8 alin.3 lit. j, art.9 alin.2 lit. d din 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor de utilități publice; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 14 şi art. 45 alin.1 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  preţul local  pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice  

livrată de către S.C.  TERMICA BRAD S.A.:  

           -  pentru agenţi economici                         644,09 lei/Gcal    

                 (exclusiv  TVA)     

           - pentru populaţie                                      766,46  lei/ Gcal 

                 (inclusiv TVA)       

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte S.C. TERMICA BRAD 

S.A.. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- S.C. TERMICA BRAD S.A.; 

- A. N. R. S.C. Bucureşti. 

     

Iniţiator: 

PRIMAR 

FLORIN CAZACU 

 



 

          R O M Â N I A                                                   

JUDEŢUL HUNEDOARA                      

   MUNICIPIUL BRAD 

        P R I M A R 
Nr. 120 /211/31.08.2018 

 

 

 

          E X P U N E R E   DE  M O T I V E 

privind  aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia 

energiei termice  livrată de către S.C. TERMICA  BRAD S.A.  

 

 

   

 Prin adresa nr. 1605/31.08.2018,  înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

28.715/19.10.2015, S.C. TERMICA BRAD S.A.  solicită aprobarea  majorării preţului  

energiei termice, motivat fiind de creșterea cu aproximativ 25% a prețului combustibilului 

– păcură – de la prețul de 1670,22 lei/t în luna mai 2017 la prețul de 2164,81 lei /t în 

prezent. 

Creșterea prognozată a prețului energiei termice este de 12% de la 567,11 lei /gcal, 

fără TVA la 644,09 lei /Gcal, fără TVA. 

Așa cum rezultă din adresa SC TERMICA BRAD S.A, documentația de aprobare a 

noului preț, inclusiv elementele de cheltuieli din structura tarifului, au fost verificate de 

autoritatea competentă de reglementare a serviciilor publice de alimentare cu energie 

termică ANRE, care va acorda avizul în urma aprobării hotărârii consiliului local de 

modificare a prețului energiei termice. 

Ținând cont de prevederile art. 8 alin.2 lit. e  și art. 40 din Legea nr. 325/2006 

potrivit cărora autorităţile publice locale sunt obligate să aprobe preţurile locale propun 

aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice  

livrată de către S.C. TERMICA  BRAD S.A. astfel:  

           -  pentru agenţi economici                        644,09 lei/Gcal    

                 (exclusiv  TVA)     

            - pentru populaţie                                    766,46  lei/ Gcal 

                 (inclusiv TVA)  

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

proiectului de hotărâre în  forma prezentată. 

  Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 8 alin. 2 lit. e  şi art. 40  alin. 10 

din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică  nr. 325/2006 a serviciului 

public de alimentare cu energie termică, actualizată. 

    

  

 

P R I M A R 

Florin Cazacu 

 
 

 


