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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                                           
HOTĂRÂREA 97

din 7 octombrie  2010
 
pentru aprobarea studiului de oportunitate, a caietului sarcini şi altor măsuri organizatorice  în vederea concesionării Serviciului public

de alimentare centralizată cu energie termică
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară din 7 octombrie 2010;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 18985 din 04.10.2010;
- Raportul Serviciului de alimentare cu energie termică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung

Moldovenesc, înregistrat la nr. 18986 din 04.10.2010;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la

nr. 18987 din 04.10.2010;
- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc,

înregistrat la nr. 18988 din 04.10.2010;
- Raportul Compartimentului licitaţii şi achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung

Moldovenesc, înregistrat la nr. 18989 din 04.10.2010;
- Art. 8-10 şi art. 12 din Legea nr.325/2006 privind  serviciul public de alimentare cu energie termică;
- Anexa la Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile   Comunitare de Utilităţi Publice nr. 92/2007 pentru aprobarea

Caietului de sarcini - cadru al serviciului  public de alimentare cu energie termică;
- Anexele  1, 2a, 2b şi 3  din   Hotărârea  Guvernului  României   nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea,

derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor  pentru
serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- Anexa la Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 483/2008 privind aprobarea
Contactului-cadru de furnizare a energiei termice;

- Art. 23, art. 25 alin. (2), art. 30 şi art. 31 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „a”, „c” şi „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45 alin. (3) şi art. 123 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 
H O T Ă R Ă Ş T E :

           
Art.1.–(1)Se aprobă  studiul  de oportunitate pentru concesionarea serviciului public de alimentare cu energie termică, conform anexei nr.

1.
(2)Se stabileşte ca modalitate de delegare a gestiunii pentru activităţile de: producere a energiei electrice şi termice, transport, distribuţie

şi furnizare a energiei termice-concesionarea prin licitaţie publică deschisă.
Art.2.–Se aprobă caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, conform anexei nr. 2.
Art.3.–(1) Preţul de pornire a licitaţiei este de 4.953.568,33 lei, reprezentând contravaloarea a 1.166.780,904 Euro.
(2)   Durata concesiunii este de 25 de ani.
Art.4.–Se aprobă cerinţele de eligibilitate în cadrul procedurii de atribuire a contractului prin licitaţie publică deschisă, conform anexei nr.

3.
Art.5.–Se aprobă criteriile de selecţie a ofertelor pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, conform

anexei nr. 4.
Art.6.–Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, conform anexei nr. 5.
Art.7.–Se aprobă modelul contractului de furnizare a energiei termice de către operatorul serviciului public de alimentare cu energie

termică, conform anexei nr. 6.
Art.8.–(1) Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea serviciului public de alimentare cu energie termică, în

următoarea componenţă:

- Gabriel Constantin Şerban Primar - preşedinte
- Niga Gheorghe Consilier Local - membru
- Negură Mihăiţă Consilier Local - membru
- Ţăran Ioan Consilier Local - membru
- Timu Dan Andrei Consilier Local - membru
- Coclici Liliana Şef Serviciu venituri şi cheltuieli - membru
- Petroaie Paul Consilier juridic - membru
- Vulpe Daniel -Mircea Şef Serviciu alimentare cu energie termică - membru
- Niţă Lucian-Marius Inspector Compartiment licitaţii şi achiziţii publice - secretar

(2)  Se desemnează ca membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare:  

- Vargan Vasile Consilier Local - membru
- Stoleru Liviu Consilier Local - membru
- Zancu Corneliu Consilier Compartiment monitorizare servicii publice - membru

Art.9.–Anexele nr.1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10.–Primarul  municipiului Câmpulung Moldovenesc prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Cristian Cuciurean

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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