
        R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL    

        

                                           H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 100/2017   

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2017privind 

aprobarea Regulamentului privind mecanismul de compensare precum și 

modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor 

supracompensații rezultate din prestarea serviciului de producere, transport, 

distribuție și furnizare a agentului termic în sistem centralizat în Municipiul 

Brad 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.98/164/02.08.2017 și   

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 97/165/02.08.2017 a Primarului Municipiului Brad 

prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 51/2017 privind aprobarea 

Regulamentului privind mecanismul de compensare precum și modalitățile de evitare 

a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații rezultate din 

prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a agentului termic 

în sistem centralizat în Municipiul Brad; 

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 

108/526/04.08.2017,  respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 80/167/09.08.2017 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 60/168/09.08.2017 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr.81/169/09.08.2017 al 

comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi 

de agrement;  raportul nr. 87/170/07.08.2017 al comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi raportul nr.81/171/07.08.2017 al comisiei pentru administrarea 

domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;   

 În conformitate cu prevederile art.6-8 din O.G. nr. 36/2006 privind unele 

măsuri pentru  funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a 

populației, ale cap.VI art.9-12 și cap. VII art.13 cu anexele 1-4, art.15-18 din 

Metodologia  de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru 

serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv 

energia termică produsă în cogenerare aprobată prin Ordinul nr. 66/2007,  ale  art.40 

alin.9 și alin.10 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie 

termică, republicată, ale Ordinului  nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei 

de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019  operatorilor economici care prestează 

serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a 

energiei termice în sistem centralizat către populaţie; 



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

alin.1 şi art. 115 alin. 1 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. I. – La  art. 3 din Anexa la H.C.L. nr. 51/2017 privind aprobarea  

Regulamentului  privind mecanismul de compensare precum și modalitățile de 

evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații rezultate 

din prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a agentului 

termic în sistem centralizat în Municipiul Brad, se introduce un nou aliniat,  alin. 3 

care va avea următorul cuprins:  

Art. 3 (3) „Pierderea tehnologică se aprobă la începutul fiecărui sezon prin 

hotărâre de consiliu având la bază documentația necesară”. 

         Art. II. – La  art. 11 din  Anexa la H.C.L. nr. 51/2017 privind aprobarea 

Regulamentului privind mecanismul de compensare precum și modalitățile de evitare 

a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații rezultate din 

prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a agentului termic 

în sistem centralizat în Municipiul Brad,  se introduce două  noi aliniate  alin. 3 și 

alin.4  care vor avea următorul cuprins:  

Art. 11 (3) „La valoarea supracompensării calculate se stabilește T.V.A.-ul 

aferent și se urmează procedura de regularizare a acestuia, în baza unui mecanism 

care va fi stabilit și agreat de instituțiile competente  (Camera de Conturi Hunedoara, 

S.C. TERMICA BRAD S.A., Consiliul Local Brad). 

              (4) „Termenul pentru virarea TVA – ului către Primăria Municipiului 

Brad este de 30 de zile de la acceptarea decontului de regularizare a T.V.A. – ului de 

către A.N.A.F.). 

 Art. III. – Se modifică art.10 din  Anexa la H.C.L. nr. 51/2017 privind 

aprobarea Regulamentului privind mecanismul de compensare precum și modalitățile 

de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații 

rezultate din prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a 

agentului termic în sistem centralizat în Municipiul Brad, astfel încât va avea 

următorul cuprins: 

  „Art. 10. Determinarea finală anuală a supracompensării/subcompensării se va 

efectua, ținându-se cont de datele economico-financiare incluse în situațiile 

financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor a furnizorului de 

enrgie termică, conform formulei prevăzute la art. 7, astfel: 

 (1) la cheltuielile totale ale furnizorului de energie termică pentru prestarea 

serviciului de alimentare cu energie termică se adaugă un profit rezonabil de  5%, 

suma acestora constituind valoarea cheltuielilor. 



 (2) din veniturile totale ale furnizorului de energie termică se scade valoarea 

cheltuielilor stabilită conform art.6, rezultând abaterea de compensație a serviciului. 

(3) în cazul în care abaterea de compensație a serviciului rezultată este pozitivă 

aceasta constituie supracompensare. 

(4) în cazul în care abaterea de compensație a serviciului rezultată este negativă 

aceasta constituie subcompensare. 

(5) când valoarea supracompensării nu depăşeşte 10% din valoarea anuală a 

compensării calculate conform celor menţionate mai sus, aceasta poate fi reportată şi 

scăzută din valoarea compensării aferentă anului următor celui în care s-a înregistrat 

supracompensarea. 

(6) în cazul subcompensării Primăria municipiului Brad va vira către furnizorul 

de energie termică sumele rezultate.” 

Art. IV. Celelalte articole ale Anexei la  H.C.L. nr. 51/2017 privind aprobarea 

Regulamentului privind mecanismul de compensare precum și modalitățile de evitare 

a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații rezultate din 

prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a agentului termic 

în sistem centralizat în Municipiul Brad rămân neschimbate. 

 Art. V. – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   Art. VI.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

   Art. VII.   –   Prezenta hotărâre se comunică: 

     -  Instituţiei Prefectului - Judeţul  Hunedoara; 

       -  Primarului Municipiului Brad; 

       -  SC TERMICA BRAD S.A.; 

                        -  Serviciului Buget Finanțe Contabilitate Taxe și Impozite Locale. 

                         

 

 
 

                                           Brad, 10.08.2017     

                                                                             
                                                                                                                       Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               SECRETAR 

                               Dorin Sorin David                                                                        Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 16  voturi „pentru” 



 


