
             R O M Â N I A                                                                   

     JUDEŢUL HUNEDOARA 

        MUNICIPIUL BRAD  

        CONSILIUL LOCAL 

            

H O T Ă R Â R E A  NR. 139/2019 

privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia 

termică livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populației  

pentru lunile noiembrie și decembrie 2019 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 140/11.573/07.10.2019 și REFERATUL DE 

APROBARE nr. 139/11.572/07.10.2019 al Primarului Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, din care 

reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea plății în avans a subvenției 

pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației și prețul local al energiei termice 

facturate populației pentru lunile noiembrie și decembrie 2019; 

 Ținând cont de raportul compartimentului  de specialitate nr. 143/11532/07.10.2019, respectiv al 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri 

pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul  prevederilor  art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. 3 lit. a și ale art. 196 alin. 1 

lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum 

şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

           Art. 1. – Se aprobă plata  în avans a subvenției în scopul  acoperirii diferențelor de preț la energia 

termică livrată populației, și prețul local al energiei termice facturate populației pentru lunile noiembrie și 

decembrie 2019, în sumă de 2.822.872 lei (inclusiv TVA), pentru asigurarea continuității serviciului public 

de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației din municipiul Brad, județul Hunedoara. 

           Art.  2.  – Sumele angajate vor fi virate către S.C. TERMICA BRAD S.A. de la capitolul bugetar 

81.02 „Combustibili și energie”, în funcție de prevederile bugetare pe anul 2019, conform decontului de 

subvenție. 

          Art.  3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget, Finanțe, 

Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Art.  4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

  Art.  5.  – Prezenta hotărâre se comunică: 

-  Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; 

-  Primarului Municipiului Brad; 

-  Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, taxe și Impozite Locale; 

-  Compartimentului Unitate Locală de Monitorizare; 

-  S.C. TERMICA BRAD S.A. 

  Brad, 07.10.2019 

                                    Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               SECRETAR GENERAL  

                     Vasile Podaru                                                    Carmen – Irina Bora 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 16 voturi “pentru” 

           


