
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                              
                                                                                                                 

  HOTĂRÂREA NR. 92 
din 27 octombrie 2014 

 
privind  atribuirea gestiunii directe  a serviciului de producere, distribuţie şi 

furnizare a energiei termice în cartierul de locuinţe pentru ANL- Buneşti, către 
Compartimentul de alimentare cu  energie termică din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc 
 

               Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
ordinară din 27 octombrie 2014; 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc 
înregistrată la nr. 19676 din 20.10.2014;  
        - Raportul Compartimentului de alimentare cu energie termică din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr. 19679 din 20.10.2014; 
           - Raportul  Direcţiei  economice din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al 
primarului, înregistrat la nr. 19682 din 20.10.2014; 
               - Raportul Compartimentului licitaţii şi achiziţii publice din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, înregistrat la nr. 19684 din 20.10.2014; 
           - Raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat la nr. 19685 din 20.10.2014; 
  - Raportul Comisiei comisiei de specialitate a Consiliului Local;  
                - Prevederile  art. 8 alin.  (1), (2) şi  (3) lit. d), i) şi j), art. 9 alin (1) lit. a), art. 
22 alin. (2) lit.a), (3) şi (4), art. 23 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din 
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
            - Prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) şi (2) şi art. 11 din Legea nr. 325/2006 
privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
               - Prevederile art. 21 alin. (1) lit. b), c), e), f), g), h), i) şi o) din Regulamentul 
pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările  şi completările 
ulterioare; 
           - Prevederile Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
           - Prevederile Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 483/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de 
furnizare a energiei termice; 
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 - Prevederile Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini al 
serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(6) lit. a) pct. 14 şi 17, art. 45 şi 47 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
           Art.1.-Se aprobă privind  atribuirea gestiunii directe  a serviciului de producere, 
distribuţie şi furnizare a energiei termice în cartierul de locuinţe pentru ANL- Buneşti, 
către Compartimentul de alimentare cu  energie termică din cadrul aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc 
          Art.2.-Se aprobă documentaţia privind măsurile organizatorice pentru obţinerea 
licenţei de operator producţie, distribuţie, furnizare energie termică de către 
Compartimentul de alimentare cu energie termică, conform anexei nr. 1.  
      Art.3.-Se  aprobă   Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare   al 
Compartimentului de alimentare cu energie termică privind serviciul de producţie, 
distribuţie, furnizare a energiei termice la centrala termică din cartierul de locuinţe 
pentru tineret ANL – zona Buneşti, conform anexei nr. 2. 
         Art.4.-Se  aprobă  Caietul  de  sarcini al  Compartimentului de  alimentare cu 
energie termică privind serviciul de producţie, distribuţie şi furnizare a energiei termice 
din cartierul de locuinţe pentru tineret ANL – zona Buneşti, conform anexei nr. 3. 
         Art.5.-Se  aprobă  contractul – cadru  de  furnizare a energiei termice, conform 
anexei nr. 4 
           Art.6.-Anexele nr. 1- 4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.7.-Primarul  Municipiului Câmpulung  Moldovenesc,  prin aparatul de 
specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Cîrmaci Nicolai 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


