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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 40
din 13 martie 2006

 
privind executarea sistemului de distribuţie a agentului termic prin montarea coloanelor de încălzire şi apă caldă pe casa

scărilor la fiecare bloc în cadrul proiectului “Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”
 

 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13 martie
2006,.                                                      

 Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 3820 din 6.03.2006;
- Raportul Serviciului urbanism şi investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 3840 din

6.03.2006;
În temeiul art. 38 alin. (2) lit. “c” şi “m”, art. 46, art. 48 şi art. 50 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările

şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 
Art.1. Se aprobă executarea sistemului de distribuţie a agentului termic prin montarea coloanelor de încălzire şi apă caldă pe casa scărilor

la fiecare bloc în cadrul proiectului “Utilităţi şi Mediu la standarde europene în judeţul Suceava”.
Art.2. Se aprobă executarea sistemului de distribuţie a apei reci şi gazului natural prin montarea coloanelor de apă rece şi gaz natural pe

casa scărilor la fiecare bloc.
Art.3. Practicarea golurilor tehnologice de străpungere de pe casa scărilor pentru sistemele de distribuţie de la art. 2 se execută simultan

cu cele de la art. 1.
Art.4. Finanţarea lucrărilor de la art. 1 se asigură din fondurile alocate programului “Utilităţi şi Mediu la standarde europene în judeţul

Suceava” iar a lucrărilor de la art. 2 se va reglementa până la data de 15 mai 2006.
Art.5. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul urbanism şi investiţii şi Biroul buget contabilitate din cadrul Primăriei,

va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                        

Antohi Ion

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă


	Local Disk
	HCL nr. 40/2006


