RO M ÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 143/2018
privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii
locuinţelor din Municipiul Brad
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 144/210/18.10.2018 și EXPUNEREA
DE MOTIVE nr. 143/211/18.10.2018 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune furnizarea
energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad;
Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 144/229/18.10.2018, respectiv
al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Brad, respectiv: raportul nr. 98/263/24.10.2018 al comisiei de studii economice, prognoze, buget,
finanțe; raportul nr. 55/264/24.10.2018 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice,
protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul nr.
78/265/24.10.2018 al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție
socială și de agrement; raportul nr. 123/266/22.10.2018 al comisiei pentru administrație publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr.
92/267/22.10.2018 al comisiei pentru administrarea domeniului public și privat;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin.1 lit. g din O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de
protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, precum 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,
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. – (1) Se aprobă, începând cu data de 1 noiembrie 2017, 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 2019, sau
anticipat, în funcţie de încadrarea în prevederile aliniatului (1) privind evoluţia temperaturii aerului
exterior.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte S.C. TERMICA BRAD
S.A..

Art. 3. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- ANRSC Bucureşti;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Compartiment U.L.M.;
- S.C. TERMICA BRAD S.A.

Brad, 25.10.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IOSIF MANEA

cvorumul necesar: 9
sistemul de vot: deschis
număr voturi obținute: 17 voturi “pentru”

Contrasemnează
SECRETAR
CARMEN – IRINA BORA

