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H O T Ă R Â R E A  NR. 149/2020 

privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii 

locuinţelor din municipiul Brad 

  

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 148/11.629/06.10.2020 și 

REFERATUL DE APROBARE nr. 148/11.629/06.10.2020 al Primarului Municipiului Brad 

prin care se propune furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în scopul încălzirii 

locuinţelor din municipiul Brad, începând cu data de 1 noiembrie 2020 până în data de 31 

martie 2021, cu posibilităţi de devansare a termenului final, în funcţie de evoluţia temperaturii 

aerului exterior; 

      Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 153/11711/06.10.2020, 

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad; 

 În conformitate cu  prevederile art. 6 alin.1 lit. g din O.U.G. nr. 70/2011 privind 

măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările 

ulterioare, precum şi ale art. 117 din H.G. nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului 

pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice;  

   În temeiul  prevederilor  art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. 1  și ale art. 

196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

            Art. 1.  (1) - Se aprobă, începând cu data de 1 noiembrie 2020,  furnizarea energiei 

termice în sistem centralizat, în scopul încălzirii locuinţelor din municipiul Brad, cu condiţia 

ca temperatura aerului exterior timp de 3 zile consecutiv între orele 18,00 – 6,00 să 

înregistreze valori medii zilnice de  + 10 grade Celsius sau mai mici.   

                           (2) - Furnizarea energiei termice se va face de către operatorul local de 

producere, transport şi distribuţie a energiei termice, cu obligaţia de a efectua probele 

tehnologice înainte de începerea furnizării energiei termice.                              

  (3) - Sistarea furnizării energiei termice se va face la data de 31 martie 2021 

sau anticipat, în funcţie de încadrarea în prevederile aliniatului (1) privind evoluţia 

temperaturii aerului exterior.   

Art. 2. – Pentru sezonul rece 2020 – 2021 prețul energiei termice nu se modifică, 

acesta fiind cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 170/2018 privind aprobarea 

prețului local pentru producerea, transportul și distribuția energiei termice livrată de către S.C. 

TERMICA BRAD S.A. 



 

              Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte S.C. 

TERMICA BRAD S.A.. 

  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: 

 - Prefectului  Judeţului  Hunedoara; 

 - Primarului Municipiului Brad; 

 - ANRSC Bucureşti; 

 - Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;   

 - Compartiment U.L.M.; 

 - S.C. TERMICA BRAD S.A. 

 

 

 

Brad, 06.10.2020 

 

 

                                                                 

                                               

                                    

                                                 Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 SECRETAR GENERAL  

                    Ionel - Daniel Adam                                               Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 6 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 11  voturi “pentru”   


