R OM Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.117/2013
privind aprobarea Procedurii de negociere fără publicare
prealabilă a unui anunţ de participare cu operatorul local
licenţiat SC TERMICA BRAD SA
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se
propune aprobarea Procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare cu
operatorul local licenţiat SC TERMICA BRAD SA,
Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad,
În conformitate cu prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.
325/2006, a Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire
Comunală nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului public de alimentare cu
energie termică, HGR nr.717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de
selecţie – cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Secţiunii a VII-a, art. 122 lit.,,c” din
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,d” , 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă Procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare
cu operatorul local licenţiat SC TERMICA BRAD SA.
Art. 2 – Se aprobă Contractul de servicii de producere, transport, distribuţie şi furnizare energie
termică, pentru o perioadă de 1 an, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, să semneze în
numele şi pentru Consiliului Local Brad contractul prevăzut la articolul 2.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara,
- Primarului Municipiului Brad,
- SC TERMICA BRAD SA
- Compartimentul U.L.M.
- Compartimentul achiziţii
BRAD, 30.10. 2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Leaha Ştefan Dorel

*cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute: 16 voturi ,,pentru”

Contrasemnează
SECRETAR
Bora Carmen Irina

