
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 27/2016
pentru modificarea H.C.L. nr. 153/2015 privind aprobarea preţului local de facturare

al energiei termice  livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în
scopul  încălzirii,  pentru sezonul rece  2015-2016

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 29/211/27.01.2016 şi

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 28/210/27.01.2016 a Primarului Municipiului Brad prin
care se propune modificarea H.C.L. nr. 153/2015 privind aprobarea preţului local de
facturare al energiei termice  livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în
scopul  încălzirii,  pentru sezonul rece 2015-2016.

Ţinând cont de Avizul A.N.R.S.C. nr. 401776/27.01.2016 privind modificarea
preţurilor locale pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice pe bază de
păcură în Municipiul Brad, de către S.C. TERMICA BRAD S.A.,  judeţul  HUNEDOARA;

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 24/239/26.01.2016,
respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 20/213/24.02.2016 al comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 19/214/24.02.2016 al comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr. 20/215/23.02.2016 al
comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement;  raportul nr. 26/216/22.02.2016 al comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul
nr. 22/217/22.02.2016 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ;

În conformitate cu prevederile art. 291 alin.1 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. 2 din O. G. nr.
36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu
energie termică a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. 2 din
O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece,
actualizată, ale Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 66/2007 privind aprobarea
Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru
serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia
termică produsă în cogenerare şi ale Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu
energie termică, actualizată;

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



administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. I. – Art.1 din  Hotărârea  Consiliului Local Brad nr. 153/2015  se modifică  şi va
avea următorul conţinut:

Art. II . - Art.2 din  Hotărârea  Consiliului Local Brad nr. 153/2015  se modifică  şi va
avea următorul conţinut:

„Art. 2. – Acordarea unei subvenţii din bugetul local al Municipiului Brad pentru
acoperirea diferenţei de preţ la energia termică livrată populaţiei, în sumă de 445,03 lei/Gcal,
sau, în mod excepţional, acordarea de combustibil în echivalent, începând cu 01 ianuarie
2016”.

Art. III. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte
Compartimentul unitatea locală de  monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice
şi Serviciul buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale.

Art. IV. – Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2015 rămân
neschimbate.

Art. V. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. VI. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanţe,  Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Compartimentului U.L.M;
- S.C. TERMICA BRAD S.A.;
- A. N. R .S. C. Bucureşti;
- Agenţiei Judeţene pentru  Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara.

Brad, 25.02.2016

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                SECRETAR

Aurel Vasile Circo Mihaela David

cvorumul necesar: 8 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 15 voturi „pentru”

„Art. 1. Aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei
Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, în valoare de 225,48 lei/Gcal,
inclusiv TVA, începând cu 01 ianuarie 2016.


