
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 135/2014
privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii

locuinţelor  din  Municipiul Brad

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se

propune furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în scopul încălzirii locuinţelor din
Municipiul Brad, începând cu data de 1 noiembrie 2014 până în data de 31 martie 2015, cu
posibilităţi de devansare a termenului final, în funcţie de evoluţia temperaturii aerului exterior;

Ţinând cont de Referatul nr.19.114/27.10.2014 al domnului Circo Aurel Vasile –
Viceprimarul Municipiului Brad;

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 nr. 325/2006 – Legea serviciilor publice de alimentare cu
energie termică, ale O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului
rece, a H.G.R. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
O.U.G. nr. 70/2011 şi ale art. 117 din H.G.R. nr. 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 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. – (1) Se aprobă, începând cu data de 1 noiembrie 2014,  furnizarea energiei termice

în sistem centralizat, în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad, cu condiţia ca temperatura
aerului exterior timp de 3 zile consecutiv între orele 18,00 – 6,00 să înregistreze valori medii zilnice
de  + 10 grade Celsius sau mai mici.

(2) Furnizarea energiei termice se va face de către operatorul local de producere,
transport şi distribuţie a energiei termice, cu obligaţia de a efectua probele tehnologice înainte de
începerea furnizării energiei termice.

(3) Sistarea furnizării energiei termice se va face la data de 31 martie 2015, sau
anticipat, în funcţie de încadrarea în prevederile aliniatului (1) privind evoluţia temperaturii aerului
exterior.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- ANRSC Bucureşti;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Compartiment U.L.M.;
- SC TERMICA BRAD SA.

Brad, 30.10.2014
Contrasemnează

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     SECRETAR
Mihai Mureş                                                                  Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar: 7 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 13  voturi „pentru”


