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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                         
HOTĂRÂREA Nr.63
din 28 mai 2009

privind aprobarea participării municipiului Câmpulung Moldovenesc la cofinanţarea lucrărilor de punere în funcţiune a centralei de
cogenerare

 
             Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 mai 2009,
             Având în vedere:
            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu privire la aprobarea participării municipiului Câmpulung
Moldovenesc la cofinanţarea lucrărilor de punere în funcţiune a centralei de cogenerare, înregistrată la nr.9496/2009;

- Raportul Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.9497/2009;
            - Referatul de necesitate al Direcţiei Tehnice, Serviciul termoficare înregistrat la nr 9100/21.05.2009;
            - Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
           - Adresa cu nr. 608/I.S./25.05.2009 a Direcţiei pentru Comunităţi Locale, Zone Asistate, Ajutor de Stat şi Parteneriat cu Structurile Asociative
din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
           - Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 462/2006 privind aprobarea Programului „Termoficare 2006-2009” şi ale Regulamentului pentru
implementarea Programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, aprobat prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor Nr. 471/2008;
            În temeiul art.36 alin. (2) lit. b) şi art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE
 

            Art.1. Se aprobă participarea municipiului Câmpulung Moldovenesc la cofinanţarea, cu suma de 1.045.000 lei reprezentând 40% din totalul
sumei 2.588.000 lei necesară pentru terminarea lucrărilor de punere în funcţiune a punctelor termice şi a centralei de cogenerare în Municipiul
Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava; diferenţa de 60%, reprezentând suma de 1.553.000 lei, urmând a fi alocată prin program, ca urmare a
documentaţiei înaintate la Ministerul Administraţiei şi Internelor la data de 23.04.2009.
          Art.2. Serviciul de alimentare cu energie termică şi Biroul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                                                                       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Cuciurean Cristian

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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