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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 107

din 27 septembrie 2007
 

cu privire la stabilirea şi asigurarea unor măsuri tehnice pentru aducerea centralei cu cogenerare (CET) Câmpulung Moldovenesc la
cerinţele programului „Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă” prin asigurarea alimentării cu combustibil tip CLU

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2007,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 17261/13.09.2007;
- Raportul Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 17262/13.09.2007;
- Raportul Biroului buget contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 17263/13.09.2007;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 17264/13.09.2007;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei,

pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă”;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 882 din 3 iunie 2004 privind „Strategia Naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor

prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate”.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c” şi lit. „d”, art. 36 alin (6) lit.”a” pct.14, art. 47 şi art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1. Se aprobă luarea măsurilor tehnico-organizatorice pentru aducerea centralei de cogenerare (CET) Câmpulung Moldovenesc la cerinţele
programului „Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă”, prin asigurarea alimentării cu combustibil tip CLU.

Art.2. Finanţarea pentru implementarea obiectivului precizat la art.1 se asigură prin programul „Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă”.
                 Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia tehnică, Biroul buget-contabilitate şi Compartimentul juridic din cadrul
Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                
Radu Mihalescul

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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