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

H O T Ă R Â R E A  NR.129/2008* 
privind propunerea modificării preŃului  pentru producerea, transportul şi  
distribuŃia energiei termice  livrată de către SC ACVACALOR SA BRAD  

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se propune 
modificarea preŃului  pentru producerea, transportul şi distribuŃia energiei termice  livrată de către SC 
ACVACALOR SA BRAD atât pentru populaŃia municipiului Brad cât şi pentru agenŃii economici din 
localitate . 
 În conformitate cu prevederile  Legii serviciilor comunitare de utilităŃi publice nr. 51/2006 cu 
modificările ulterioare, a Legii nr. 325/2006 privind Legea serviciului public de alimentare cu energie 
termică, a OrdonanŃei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preŃurilor locale de referinŃă pentru 
energia termică furnizată populaŃiei aprobată prin Legea nr. 483/2006, cu modificările ulterioare, precum 
şi a Ordinului nr. 66/2007 al preşedintelui AutorităŃii NaŃionale de Reglementare pentru Serviciile Publice 
de Gospodărire Comunală privind aprobarea Metodolgiei de stabilire, ajustare sau modificare a preŃurilor 
şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat , exclusiv 
energia termică produsă în cogenerare. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit ,,d”, 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 propune modificarea preŃului  pentru producerea, transportul şi distribuŃia energiei 

termice  livrată de către SC „ACVACALOR” SA BRAD,  după cum urmează: 
 - pentru agenŃi economici:                     615,36 lei/ Gcal 
                     (fără TVA)  
 - pentru populaŃie                                   732,28 lei / Gcal 
                      (cu TVA)  
 Art. 2  DocumentaŃia de fundamentare privind modificarea preŃului la energia termică face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 – Hotărârea privind propunerea modificării preŃului  pentru producerea, transportul şi  
distribuŃia energiei termice  livrată de către SC ACVACALOR SA BRAD se va înainta la A.N.R.S.C. 
Bucureşti spre avizare. 
 Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- S.C. ACVACALOR SA BRAD 
- A. N. R. S.C. Bucureşti 

 
    BRAD, 22.08.2008                                                                  
 PREŞEDINTELE   DE ŞEDINłĂ           
     Costina Ionel Zeno                               
                 Contrasemnează 
            SECRETAR 
  
            Epure Agnes 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  14 voturi ,,pentru” , 1 abŃinere ( Podaru Vasile), 1 consilier lipsă vot ( Radovici Teofil Emilian), 1 consilier decedat (Bereş 

Gheorghe) 


