
 

           R O M Â N I A                                                               
JUDEłUL HUNEDOARA                                                                          
   MUNICIPIULUI BRAD                                              
    CONSILIUL LOCAL 
              

H O T Ă R Â R E A  NR. 110/2009* 
privind furnizarea energiei termice în scopul încălzirii 

locuinŃelor  în municipiul Brad 
  
 

  Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
  Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin 
care se propune  începerea furnizării agentului termic  pentru populaŃia municipiului Brad în iarna 
anului 2009 – 2010 de către SC Acvacalor SA Brad – societate furnizoare de sub autoritatea 
Consiliului local al municipiului Brad. 
  łinând cont de Referatul nr.16953/22.10.2009 al Compartimentului unitatea locală 
pentru monitorizarea serviciilor publice din municipiul Brad. 
  În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinŃei, precum şi a unor facilităŃi acordate populaŃiei pentru plata energiei termice 
aprobată       prin Legea nr. 245/2003 cu modificările şi completările ulterioare  şi a prevederilor art. 
117 din HGR 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei 
termice.  
  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 – (1) Se aprobă începerea furnizării energiei termice în municipiul Brad în 
scopul încălzirii locuinŃelor cu data de 1 noiembrie 2009 cu condiŃia ca temperatura aerului exterior 
timp de 3 zile consecutiv între orele 18,00 – 6,00 să înregistreze valori zilnice de  10 grade Celsius 
sau mai mici.  
                                       (2) Furnizarea energiei termice se va face de către SC ACVACALOR SA 
BRAD cu obligaŃia de a efectua probele tehnologice înainte de începerea furnizării energiei termice. 

                (3) Sistarea furnizării energiei termice se va face la data de 31 martie 2010   
Art. 2 -  Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Serviciului buget, finanŃe,  contabilitate  din cadrul Primăriei Brad 
- SC ACVACALOR SA BRAD 
- ANRSC Bucureşti 
  

 
  BRAD, 26.10.2009 
 
 
      PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                Contrasemnează              
                Groza Liviu                                               
                                                                     SECRETAR  
                           Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  11 voturi ,,pentru” , 6 absenŃi motivaŃi ( Hărăguş Marin Constantin, Kiszely Fabius Tiberiu, Ştefan Bogdan Mihai,  

Uibariu Maria Lăcrămioara, Manea Iosif, Răpcău Benea AncuŃa Florentina)              


