
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIULUI BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R EA NR.141/2012
privind  aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia

energiei termice  livrată de către SC ACVACALOR SA BRAD - în insolvenţă

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

propune aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice  livrată de
către SC ACVACALOR SA BRAD - în insolvenţă atât pentru populaţia municipiului Brad cât şi pentru
agenţii economici din localitate.

Ţinând cont de Avizul A.N.R.S.C. nr. 4572631/29.10.2011 privind modificarea preţurilor locale
pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice pe bază de păcură, prestator SC
ACVACALOR SA BRAD, 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  Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu
modificările ulterioare, a prevederilor art. 8, art. 14 şi art. 40 alin. 10 din Legea serviciului public de
alimentare cu energie termică nr. 325/2006 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea
preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei aprobată prin Legea nr.
483/2006, cu modificările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 14 şi art. 45 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 începând cu data de 1 noiembrie 2012 preţul local  pentru producerea,
transportul şi distribuţia energiei termice  livrată de către SC „ACVACALOR” SA BRAD - în
insolvenţă:

- pentru agenţi economici                        787,35 lei/Gcal
(fără  TVA)

- pentru populaţie 976,31 lei/ Gcal
(cu TVA)

Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului Municipiului Brad
- S.C. ACVACALOR SA BRAD - în insolvenţă
- A. N. R. S.C. Bucureşti

BRAD, 31.10.2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
Hărăguş Ioan SECRETAR

Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  15 voturi ,,pentru”


