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H O T Ă R Â R E A  NR.  148/2007* 
privind aprobarea preŃului de facturare a energiei termice 
pentru populaŃia municipiului Brad începând cu data de 

1 ianuarie 2008 
  
 

  Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
  Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin 
care se propune aprobarea preŃului de facturare a energiei termice pentru populaŃia municipiului Brad 
începând cu data de 1 ianuarie 2008. 
  łinând cont de Decizia nr. 90/28.09.2007 a AutorităŃii NaŃionale de Reglementare 
pentru serviciile publice de gospodărie comunală prin care s-a stabilit preŃul local de referinŃă pentru 
municipiul Brad  de 230,50 lei/Gcal inclusiv TVA la energia termică furnizată populaŃiei prin sistem 
centralizat, precum şi compensarea unitară  în valoarea de 91,58 lei/Gcal. inclusiv TVA pentru 
combustibilul folosit pentru producerea de energie termică furnizată populaŃiei prin sistem 
centralizat. 
  În conformitate cu  prevederile art. 3 din OrdonanŃa Guvernului nr. 36/2006 privind 
instituirea preŃurilor locale de referinŃă pentru energia termică furnizată populaŃiei prin sisteme 
centralizate. 
  În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 6  lit,,a” pct. 14 şi art. 45  din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215 /2001, republicată. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
  Art. 1 – Se  aprobă preŃul de facturare a energiei termice de 199 lei/ Gcal  pentru 
populaŃia municipiului Brad începând cu data de 1 ianuarie 2008.  
  Art. 2 – Se aprobă contribuŃia Consiliului local al municipiului Brad, din bugetul 
local în procent de 37,13 % din preŃul local al Gcaloriei de 462,26 lei/Gcal. inclusiv TVA pentru 
producerea, transportul, distribuŃia şi furnizarea energiei termice livrate populaŃiei municipiului 
Brad. 
  Art. 3 -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Serviciului buget, finanŃe,  contabilitate  din cadrul Primăriei Brad 
- SC ACVACALOR SA BRAD 
- A. N. R .S. C. Bucureşti  

 
 
  BRAD, 20.12.2007 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             Contrasemnează                                   
  Sim Mihaela Dorina                  SECRETAR             
                            
                                 Epure  Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,, pentru”                                         

 


