
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
P R I M A R

Nr. 40/21.644/19.10.2015

E X P U N E R E   D E  M O T I V E
la 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

Conform prevederilor O.G. nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările şi completările
ulterioare, preţurile locale ale energiei termice facturate populaţiei se aprobă de autorităţile
administraţiei publice locale.

Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba preţuri locale ale energiei termice
facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei
termice livrată populaţiei.

În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale aprobă preţuri locale ale
energiei termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi
furnizare, acestea asigură din bugetele locale suma necesară acoperirii diferenţei dintre preţul de
producere, transport, distribuţie şi furnizare şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei.

În sezonul rece 2015 - 2016 operatorul local care prestează serviciul public de
alimentare cu energie termică în regim centralizat al Municipiului Brad va livra energie termică
conform preţului avizat de A.N.R.S.C., în valoare de 703,22 lei/Gcal, inclusiv T.V.A..

În scopul menţinerii în funcţiune a sistemului public de alimentare cu energie termică
şi, implicit, suportarea mai uşoară a costurilor energiei termice necesare încălzirii pe timp de iarnă de
către populaţie,  am propus:

- aprobarea preţului local de facturare a energiei termice livrată populaţiei Municipiului
Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, în valoare de 233,00 lei/Gcal, inclusiv T.V.A. pentru
sezonul rece 2015 - 2016;

- acordarea unei subvenţii din bugetul local în sumă de 470,22 lei/Gcal, conform
prevederilor art. 7 alin. 2 din O.U.G. nr. 70/2011 pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de
producere, transport, distribuţie şi furnizare al energiei termice livrate populaţiei şi preţul energiei
termice facturate populaţiei sau, în mod excepţional, acordarea de combustibil în echivalent.

În contextul celor de mai sus, propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

În susţinerea propunerii mele invoc prevederile 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 S.A.C.E.T., ale Legii nr. 325/2006 a serviciului public de
alimentare cu energie termică, actualizată  şi  ale Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată.

P R I M A R
Florin Cazacu



R O M Â N I A A V I Z A T
JUDEŢUL HUNEDOARA SECRETAR

MUNICIPIUL BRAD Carmen - Irina Bora
CONSILIUL LOCAL

Nr. 40/21.645/19.10.2015

P  R  O I  E  C  T    D E H  O T  Ă  R  Â  R  E
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 EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 40/21645/19.10.2015 a Primarului

Municipiului Brad prin care se propune 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. 325.810/16.10.2015 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;

În conformitate cu prevederile 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
S.A.C.E.T., ale Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, actualizată  şi
ale Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 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. 1 – Aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei
Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, în valoare de 233,00 lei/Gcal, inclusiv
TVA, pentru sezonul rece 2015-2016.

Art. 2 – Acordarea unei subvenţii din bugetul local al Municipiului Brad pentru
acoperirea diferenţei de preţ la energia termică livrată populaţiei, în sumă de 407,22 lei/Gcal, sau, în
mod excepţional, acordarea de combustibil în echivalent.

Art. 3 – Compartimentul unitatea locală de  monitorizare a serviciilor comunitare de
utilităţi publice şi Serviciul buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale vor lua măsuri pentru
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute
de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 5. - 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.

Iniţiator:
PRIMAR

FLORIN CAZACU



R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
P R I M A R

Nr. 39/21.644/19.10.2015

E X P U N E R E   DE  M O T I V E
la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea preţului local pentru producerea,

transportul şi distribuţia energiei termice  livrată de către
S.C. TERMICA  BRAD S.A.

Având în vedere adresa nr. 2760/16.10.2013 a S.C. TERMICA BRAD S.A.
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 28.715/19.10.2015 precum şi Avizul nr.
325.810/16.10.2015 al A.N.R.S.C. Bucureşti 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 şi de prevederile art. 40 din Legea nr. 325/2006 conform căruia
autorităţile locale sunt obligate să aprobe preţurile locale avizate de către A.N.R.S.C.
Bucureşti, propun aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia
energiei termice  livrată de către S.C. TERMICA  BRAD S.A.:

- pentru agenţi economici                        567,11 lei/Gcal
(exclusiv  TVA)

- pentru populaţie 703,22 lei/ Gcal
(inclusiv TVA)

În contextul celor de mai sus, propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 8 alin. 2 lit. e şi art. 40  alin. 10
din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică  nr. 325/2006 a serviciului
public de alimentare cu energie termică, actualizată.

P R I M A R
Florin Cazacu



R O M Â N I A A V I Z A T
JUDEŢUL HUNEDOARA SECRETAR

MUNICIPIUL BRAD Carmen - Irina Bora
CONSILIUL LOCAL

Nr. 39/21645/19.10.2015

P  R  O I  E  C  T    D E H  O T  Ă  R  Â  R  E
privind  aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia

energiei termice  livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A.

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 39/21644/19.10.2015 a Primarului Municipiului

Brad prin care se propune aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei
termice  livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A. atât pentru populaţia municipiului Brad cât şi pentru
agenţii economici din localitate;

Ţinând cont de Avizul A.N.R.S.C. nr. 325.810/16.10.2015 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;

În conformitate cu prevederile art. 8 alin.2 lit.e şi art. 40  alin. 10 din Legea nr. 325/2006 a
serviciului public de alimentare cu energie termică, actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 14 şi art. 45 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. 1. – Se aprobă  preţul local  pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice
livrată de către S.C.  TERMICA BRAD S.A.:

- pentru agenţi economici 567,11 lei/Gcal
(exclusiv  TVA)

- pentru populaţie 703,22 lei/ Gcal
(inclusiv TVA)

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte S.C. TERMICA BRAD
S.A..

Art. 3. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- S.C. TERMICA BRAD S.A.;
- A. N. R. S.C. Bucureşti.

Iniţiator:
PRIMAR

FLORIN CAZACU


