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Nr.

CATRE,
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE

Avand in vedere prevederile art.58, alin.1si alin.2 din O.U.G.nr.109/2011 va
transmitem raportul de activitate pe anul 2015 si machetele solicitate ale S.C. Termica
Brad S.A in vederea intocmirii raportului anual cu privire la activitatea regiilor autonome
si societatilor aflate sub tutela autoritatilor publice

1. Principalele obiective stabilite pentru anul 2015 au fost:
- Asigurarea furnizării energiei termice pentru consumatorii Municipiului Brad
racordați la sistemul centralizat SACET
- Asigurarea cu combustibil aferent funcționării
- Asigurarea surselor de finanțare in vederea desfășurării activității.
Principalele efecte scontate ca urmare a implementării măsurilor propuse sunt:
- Creșterea eficienței energetice a sursei de producere a energiei termice din
Municipiul Brad
- Creșterea siguranței și continuității in alimentarea cu energie termică a
consumatorilor din Municipiul Brad racordați la SACET.
2. Modul de realizare a obiectivelor propuse sunt prezentate mai jos:
A) Asigurarea furnizării energiei termice pentru Municipiul Brad este
prezentată mai jos:
Pe parcursul anului 2015, SC TERMICA BRAD SA a furnizat energie termică produsă
consumatorilor racordați la sistemul centralizat din Municipiul Brad conform contractului cu
consumatorii.
In anul 2015 au funcționat in permanență 2 cazane de apă fierbinte de 7 Gcal/h, al treilea
cazan (7 Gcal/h) fiind rezervă.

B) Aprovizionarea cu combustibil aferent funcționării:
SC TERMICA BRAD SA funcționează numai pe păcură, combustibilul fiind asigurat în
baza contractului incheiat cu SC AGROPROD MARICOM SRL CHIȘINEU CRIȘ.
C) Programul de investiții:
Obiectivele de investiții care vizează creșterea eficienței energetice și reducerea prețului
de vânzare a energiei termice ( o nouă centrală termică in cogenerare pe biomasă; modernizarea
în continuare a punctelor termice și a rețelelor de distibuție cu vechime mare) se fac de către
Primăria Municipiului Brad, SC TERMICA BRAD SA asigurând asistență tehnică de
specialitate.
D) Reducerea emisiilor poluante (CO2, CO, SO2, Nox, pulberi etc) și
alinierea la normele de mediu in vigoare
În momentul realizării investiției care vizează o nouă centrală termică in cogenerare pe
biomasă, pe care o are in vedere Consiliul Local al Municipilui Brad, pe lângă creșterea
eficienței energetice și reducerea costurilor, se va realiza și o reducere semnificativă a emisiilor
poluante.
E) Asigurarea surselor de finanțare în vederea desfășurării activității
Sursele de finanțare se bazează pe incasările de la beneficiarii racordați la sistemul
SACET, urmărindu-se încasarea debitelor in proporție cât mai mare și pe contribuția din partea
bugetului local pentru suportarea diferenței de preț dintre tariful de producere și contravaloarea
suportată de populație.
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