
 

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

H O T Ă R Â R E A  NR.168/2011* 
privind declanşarea procedurii în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii  serviciului public de 

alimentare cu energie termică în sistem centralizat  (producŃie, transport, distribuŃie şi furnizare), prin 
concesionare sau parteneriat public-privat,  din municipiul Brad   

 
  Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad şi a unui grup de consilieri 
prin care se propune declanşarea procedurii în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii  serviciului 
public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat  (producŃie, transport, distribuŃie şi furnizare), prin 
concesionare sau parteneriat public-privat,  din municipiul Brad   
  În conformitate cu  prevederile art. 8. alin. 2, lit.,,d” şi art.30 alin.2 din Legea nr. 51/2006 - legea  
serviciilor comunitare de utilităŃi publice, cu modificările şi completările ulterioare, a  H.G.R. nr.717/2008 pentru 
aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilităŃi publice, a criteriilor de selecŃie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de 
utilităŃi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităŃi publice, a Legii nr. 
325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare, a 
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a HGR nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, Legea nr.178/2010 a parteneriatului public- privat. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,d” , pct. 14 şi art. 45 alin. 1 şi alin. 6 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1 – Se aprobă declanşarea procedurii în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii  
serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat  (producŃie, transport, distribuŃie şi 
furnizare), prin concesionare sau parteneriat public-privat,  din municipiul Brad   
 Art. 2 -  Se aprobă înfiinŃarea comisiei care se va ocupa de organizarea şi derularea  procedurii în vederea 
atribuirii contractului de delegare a gestiunii  serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat  (producŃie, transport, distribuŃie şi furnizare), prin concesionare sau parteneriat public-privat,  în 
municipiul Brad  , din următoarea componenŃă:  

- Mureş Mihai    - consilier                                  - preşedinte 
- Kiszely Fabius Tiberiu - consilier               - secretar 
- Cazacu Florin - primarul municipiului Brad              - membru – fără drept de vot 
- Circo Aurel Vasile-viceprimarul municipiului Brad - membru 
- Podaru Vasile  - consilier                      - membru 
- Duşan Gheorghe Adrian-consilier                     - membru 
- Oprişa Ioan Florin-consilier                      - membru 
- Radovici Teofil Emilian- consilier                     - membru 
Art. 3 – Comisia nominalizată la art. 2 va colabora cu personalul de specialitate din cadrul Primăriei 

municipiului Brad, precum şi din structura organizatorică a actualului operator licenŃiat – SC ACVACALOR SA 
BRAD – ÎN INSOLVENłĂ, în vederea întocmirii Studiului de oportunitate şi a DocumentaŃiei de  concesionare a 
serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producŃie, transport, distribuŃie şi 
furnizare) prin concesionare sau parteneriat public-privat,  din municipiul Brad, lucrările comisiei fiind 
consemnate în procesele –verbale de şedinŃă. 

                Art. 4  - Se aprobă publicarea  în Sistemul Electronic de AchiziŃii Publice ( SEAP ) a ANUNłULUI DE 
INTENłIE, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică:  

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad  
- membrilor comisiei 
- SC ACVACALOR SA BRAD – ÎN INSOLVENłĂ 

Brad, 09.12.2011                               
              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ      

                   Ştefan Bogdan Mihai                                        SECRETAR                         
                                                                          Galea Mirela    

*sistemul de vot : deschis  
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,,pentru” , 1 consilier absent  motivat ( Benea Răpcău AncuŃa   )   



 

 
 
 
 

                                                                                        Anexă la HCL nr.168/2011 
      
 

A N U N ł   D E  I N T E N ł I E 
 
 
 
 Denumirea autorităŃii contractante: Consiliul  Local al municipiului Brad 
           Adresa: România, judeŃul Hunedoara, Municipiul Brad, str. Republicii nr. 18 cod  poştal 335200 
     Internet : www.primăriabrad.ro 
                           E-mail:    bradprim@yahoo.com 
                           Telefon:  040254612666 
                         Fax:        040254612669 
 Subiect: Atribuirea  contractului de delegare a gestiunii, prin concesionare sau 
parteneriat public- privat,   a serviciului public de producere – transport – distribuŃie - 
furnizare energie termică pentru 4000 apartamente şi instituŃii publice. 
 Se are în vedere practicarea unui tarif al energiei termice suportabil, în care sens se 
propune modernizarea şi eficientizarea Serviciului de Alimentare cu Energie termică, (SACET), 
realizarea unei noi centrale termice de 10-12 MWt  pe resurse regenerabile sau alte surse, eventual cu 
producerea energiei termice în cogenerare cu energie electrică. 
 Actuala centrală termică, pe păcură, poate intra în conservare, împreună cu reŃeaua magistrală de 
transport agent primar. 
 Recuperarea investiŃiilor proprii în SACET se face din tarif,eventual şi din compensarea 
redevenŃei. 
 Tip contract: contract sectorial (OUG nr. 34/2006, cap. VIII) 
 Activitate relevantă: - energie termică (OUG 34/2006, art.235); 

- CPV : 09323000-9: încălzire urbană; 
- CAEN: 3530:Producere şi distribuŃie apă caldă pentru 

      încălzit 
 Valoarea estimată a contractului: contravaloarea a cca. 12000 Gcal/an pentru încălzire urbană 
şi cca. 5000Gcal/an pentru apă caldă menajeră, la preŃul cel mai mic, conform consumului efectiv 
realizat la  beneficiari.  
 Durata contractului:minim 10 ani -  maxim 49 ani. 
 Procedura de atribuire: licitaŃie deschisă(OUG nr. 34/2006, art.73(1) ) 
 Criteriul de atribuire: cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic 
            ( Se admit oferte alternative (OUG nr. 34/2006, art. 173(1) ) 
    Ofertantul trebuie să deŃină, minimal, LICENłĂ ANRSC  de operare în SACET CLASA a 3-a 
(Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 39/2008), la începerea activităŃii. 
 Termen de depunere a ofertelor: 40 zile de la data publicării în SEAP (OUG nr. 34/2006, 
art.89(1) ). 
 InformaŃii suplimentare:        ing. Circo Aurel – Viceprimar, tel 0722690870 
       ing. Pleşa Olimpiu – comp. AchiziŃii tel 0731022882 
       ec. Trifa Florinna – comp. AchiziŃii tel 0731022882 
       ing. Grosu Adrian SC ACVACALOR SA BRAD, 
      telefon 0372714870 
       tehnician Podaru Vasile tel 0735011198 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ                              
            Ştefan Bogdan Mihai                             SECRETAR                         
                                                                 Galea Mirela 


