
        R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

        MUNICIPIULUI BRAD
   CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 136/2013
privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice

 livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul
încălzirii,  pentru sezonul rece 2013-2014

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

propune aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad,
prin sistem centralizat, în scopul încălzirii,  pentru sezonul rece 2013-2014,

Ţinând cont de Avizul A.N.R.S.C. nr. 118210/19.11.2013 privind modificarea preţurilor locale
pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice pe bază de păcură, prestator S.C.
TERMICA  BRAD S.A.,  jud. HUNEDOARA,

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 art. 3 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele
măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei
modificată prin OUG nr.69/2011, ale art. 7 alin. 2 din OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie
socială în perioada sezonului rece, ale Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea
Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru SACET, ale Legii
nr. 325/2006 – legea serviciului public de alimentare cu energie termică şi  ale Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, modificată prin OUG 58/2010,

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 – Aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei

Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, în valoare de 295,00 lei/Gcal, inclusiv
TVA, pentru sezonul rece 2013-2014.

Art. 2 – Acordarea unei subvenţii din bugetul local al Municipiului Brad pentru
acoperirea diferenţei de preţ la energia termică livrată populaţiei, în sumă de 601,84 lei/Gcal, sau, în mod
excepţional, acordarea de combustibil în echivalent.

Art. 3 – Compartimentul unitatea locală de  monitorizare a serviciilor comunitare de
utilităţi publice şi Serviciul buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale vor lua măsuri pentru
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 -  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Serviciului buget, finanţe,  contabilitate , taxe şi impozite locale
- Compartimentului U.L.M.
- SC TERMICA BRAD SA
- A. N. R .S. C. Bucureşti
- Agenţiei Judeţene pentru  Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara

 BRAD, 28.11.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează

         Leaha Ştefan Dorel SECRETAR
  Bora Carmen Irina

 *cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute:  15 voturi ,,pentru”


