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ROMÂNIA
JUDEŢUL  SUCEAVA

MUNICIPIUL  CÂMPULUNG  MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 132

din 16 noiembrie 2007
 

cu  privire la aprobarea măsurilor pentru reorganizarea şi funcţionarea Serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului
Câmpulung Moldovenesc

 
            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din data de 16 noiembrie 2007,
            Având în vedere:
            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 21545 din noiembrie 2007 ;
            - Raportul Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 21546 din noiembrie 2007;
            - Raportul Compartimentului resurse umane, salarizare şi management, înregistrat la nr. 21547 din noiembrie 2007;
            - Raportul Biroului buget-contabilitate, finanţare investiţii, înregistrat la nr. 21548 din noiembrie 2007;
            - Raportul Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 21549 din noiembrie 2007;
            - Prevederile art.1 alin.(2) lit. „d”, art. 3 alin(1) şi art.8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

- Prevederile art. 8 alin. (1) şi alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006;
- Ordinul nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică al Autorităţii Naţionale de

Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;
In temeiul art.36 alin.(2) lit. “a”, art. 36 alin. (6) lit. “a” pct.14, art. 45 şi art.47  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,

republicată,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1. Se aprobă reorganizarea şi funcţionarea Serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului Câmpulung Moldovenesc în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Art.2. Se aprobă numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului
Câmpulung Moldovenesc, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2.

Art.3. Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al Serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului Câmpulung Moldovenesc,
conform anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă regulile şi procedurile generale de lucru ale Serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului Câmpulung
Moldovenesc, conform anexei nr.4.

Art.5.  Se aprobă fişele posturilor Serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform anexelor nr. 5-
12.

Art.6. Numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc
nr. 97/2006 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, se modifică în mod corespunzător.

Art.7. Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile referitoare la alimentarea cu energie termică din art.7, art.8 pct.2,

art. 14 alin. (2) lit. „a” şi alin. (3) din anexa nr. 1 şi prevederile referitoare la Serviciul termoficare din anexa nr.2, precum şi pct. IV.1. din anexa 3 la
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 132/21.12.2006 cu privire la reorganizarea Direcţiei de Servicii Publice
Câmpulung Moldovenesc, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Art.9. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate şi Direcţia de Servicii Publice Câmpulung Moldovenesc, vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                

Mihai Vranău

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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