
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                                              
                                                                                                                  

  HOTĂRÂREA NR. 108 
din 24 septembrie 2015 

 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc nr. 92/27.10. 2014 privind atribuirea gestiunii directe  
a serviciului de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice în cartierul 
de locuinţe pentru tineret ANL- Buneşti, către Compartimentul de alimentare 

cu  energie termică din cadrul aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Câmpulung Moldovenesc 

 
               Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 24 septembrie 2015; 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc 
înregistrată la nr. 19137 din 21.09.2015;  
 - Raportul Compartimentului de alimentare cu energie termică din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr. 19138 din 21.09.2015; 
        - Raportul Direcţiei economice din  cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat la nr. 19139 din 21.09.2015; 
               - Raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat la nr. 19141 din 21.09.2015; 

      - Raportul 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), alin.(3) şi alin.(4), art. 23 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (1) şi alin. (2) 
lit. a) şi art. 43 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
               - Prevederile art.8 alin. 1), art. 9 lit. c), art. 10 alin. (1) lit. a) şi (2), art. 11 şi 
art. 32 lit. b) - teza finală 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. 483/2008 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; 
     - Prevederile art. 77 din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de 
venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri 
proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor 
fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind 
activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de 
organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru 
buget nr. 720/2014; 
               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.I.–Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc 
nr. 92/27.10. 2014 privind atribuirea gestiunii directe  a serviciului de producere, 
distribuţie şi furnizare a energiei termice în cartierul de locuinţe pentru tineret ANL- 
Buneşti, către Compartimentul de alimentare cu  energie termică din cadrul aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, se modifică şi se 
completează, după cum urmează: 
 1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), 
cu următorul cuprins: 
 ,,(2) Compartimentul de alimentare cu energie termică  desfăşoară o activitate 
economică finanţată integral din veniturile proprii.”  
 2. Anexa nr. 2 se modifică, se completează şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, 
care face parte din prezenta hotărâre. 
 3. Anexa nr. 4 se modifică, se completează şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, 
care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.II.–Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Câmpulung Moldovenesc nr. 92/27.10.2014 privind atribuirea gestiunii directe  a 
serviciului de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice în cartierul de 
locuinţe pentru tineret ANL- Buneşti, către Compartimentul de alimentare cu  energie 
termică din cadrul aparatul de specialitate al primarului municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, rămân aplicabile. 

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Macovei Virgil 

   Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


