
MINUTA

din data 02 noiembrie 2015, cu ocazia şedinţei publice organizată pentru

dezbaterea publică  a proiectului de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru

producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C.

TERMICA BRAD S.A., precum şi a proiectului de hotărâre privind aprobarea

preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad,

prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece 2015-2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică, republicată 2013, s-a convocat o dezbatere

publică pe marginea următoarelor proiecte de hotărâre: proiect de hotărâre privind

aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei

termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A. - proiect de hotărâre iniţiat de

Primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu şi proiectul de hotărâre privind

aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei

Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece

2015-2016 - proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brad, domnul

Florin Cazacu.

Au fost respectate prevederile legale privind afişarea anunţului, precizându-

se locurile exacte unde acesta a fost afişat.

La dezbaterea publică din data de 02 noiembrie 2015, organizată în Sala

AGORA a Casei de Cultură, ora 11.00, au participat un număr de aproximativ 20

persoane, dintre care reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari din municipiul

Brad, reprezentanţi ai S.C. Termica Brad S.A. şi cetăţeni ai municipiului. Şedinţa a

fost condusă de primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, care a precizat

faptul că intervenţiile, propunerile şi recomandările făcute de către cei prezenţi

la dezbatere constituie pentru administraţia publică locală un suport

pentru îmbunătăţirea activităţii.



Au fost prezentate proiectele de hotărâre, anexele precum şi expunerea de

motive.

La sfârşitul şedinţei publice domnul primar mulţumeşte celor prezenţi şi îi

asigură că se va ţine cont de orice propunere venită din partea cetăţenilor în ceea ce

priveşte buna gospodărire a municipiului Brad şi invită în data de 26 noiembrie

2015 la şedinţa ordinară a Consiliului local Brad în cadrul căreia se vor supune

aprobării aceste proiecte de hotărâre.

Întocmit,

Monica Borza

02.11.2015


