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

H O T Ă R Â R E A NR.41/2012
privind aprobarea Documentaţiilor de delegare a gestiunii  Serviciului Public de

Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în municipiul Brad

            Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad şi a unui grup de

consilieri prin care se propune aprobarea Documentaţiilor de delegare a gestiunii Serviciului Public de
Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în municipiul Brad.

Ţinând cont de AVIZUL nr.2378373/16.03.2012 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice Bucureşti.

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 H.G.R. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii – cadru privind
organizarea, derularea şi  atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi
publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, a
Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a art. 8 alin. 2
lit.,,d” şi art. 30 alin. 2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, a Legii
serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, a Ordinului Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală  nr. 91/2007 pentru aprobarea
Regulamentului cadru al Serviciului public de alimentare cu energie termică şi a Ordinului Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală  nr. 92/2007 pentru
aprobarea  Caietului de sarcini – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică. .

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,d”, alin. 6 lit.,,a” pct. 14 şi 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  STUDIUL DE OPORTUNITATE pentru fundamentarea delegării de gestiune
a Serviciului Public de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) din municipiul Brad,
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă  REGULAMENTUL serviciului public de producere, transport, distribuţie şi
furnizare a energiei termice  în municipiul Brad, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă  CAIETUL DE SARCINI pentru prestarea Serviciului de producere, transport,
distribuţie şi furnizare a energiei termice  în municipiul Brad, conform Anexei nr. 3 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Se aprobă Proiectul  CONTRACTULUI DE DELEGARE a gestiunii Serviciului Public
de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în municipiul Brad, conform Anexei nr. 4 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre şi împuternicirea domnului Florin Cazacu – primarul
municipiului Brad pentru semnarea acestui contract.



Art. 5 – Se aprobă  FIŞA DE DATE a delegării gestiunii şi  CRITERIILE DE SELECŢIE a
ofertelor, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 – Se aprobă comisia de evaluare a ofertelor în următoarea componenţă:
- Preşedinte - Florin Cazacu - primarul municipiului Brad
- Secretar - Pleşa Olimpiu - expert Compartimentul achiziţii publice
- Membri - Circo Aurel Vasile - consilier local

- Mureş Mihai - consilier local
- Kiszely Fabius Tiberiu - consilier local
- Duşan Gheorghe Adrian - consilier local
- Podaru Vasile - consilier local

Art. 7 -  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- ANRSC BUCUREŞTI
- Primarului municipiului Brad
- Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Investiţii din cadrul Primăriei  Brad
- membrilor comisiei

    BRAD, 29.03.2012

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNEAZĂ

        Manea Iosif SECRETAR
                      Galea Mirela

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  16 voturi ,,pentru” ,  1 consilier absent motivat (Chiş Alexandra)


