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   H O T Ă R Â R E A  NR. 104/2008* 
privind stabilirea zonei unitare de încălzire pentru modernizarea sistemului de 

alimentare centralizată cu energie termică ( SACET) în municipiul Brad 
jud. Hunedoara 

 
  

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  primarului municipiului Brad, prin care se 

propune stabilirea zonei unitare de încălzire pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizată 
cu energie termică ( SACET) în municipiul Brad, jud. Hunedoara. 

În conformitate cu prevederile HGR nr. 462/2006 pentru aprobarea programului ,,Termoficare 
2006-2009 calitate şi eficienŃă” şi înfiinŃarea UnităŃii de management al proiectului şi a prevederilor 
cap.II pct. 10 din Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea 
Regulamentului pentru implementarea programului ,,Termoficare 2006-2015, căldură şi conform” nr. 
471/2008.  

În temeiul prevederilor art. 36 alin 6 lit,,a” pct. 14 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1– Se stabileşte ZONA UNITARĂ DE ÎNCĂLZIRE în municipiul Brad în arealul celor 

138 blocuri de locuinŃe cu 3882 apartamente, 246 spaŃii comerciale (agenŃi economici) şi 17 instituŃii 
publice, arondate la cele 12 puncte termice în funcŃiune. 

Art. 2 -  Zona unitară de încălzire prevăzută la art. 1 dispune de o singură soluŃie de încălzire – 
sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) pentru care se aprobă lucrări de 
reabilitare şi eficientizare. 

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva                            
- Primarului municipiului Brad 
- Viceprimarului municipiului Brad 

  -    A.N.R.S.C. Bucureşti   
 
  

BRAD, 18.07.2008 
 

PREŞEDINTELE   DE ŞEDINłĂ      
      

          Costina Ionel Zeno                               
                 Contrasemnează 
            SECRETAR 
  
            Epure Agnes 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  14 voturi ,,pentru” , 2 consilieri absenŃi (Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai) şi 1 consilier demisionat ( Potecă 

Vasilică) 

 


