
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 109 
din 24 septembrie 2015 

 
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 92/2014 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 aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară 
din 24 septembrie 2015; 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrată la nr. 19199 din  21.09.2015; 
 - Raportul Compartimentului de alimentare cu energie termică, înregistrat la nr. 
19200 din 21.09.2015; 
 - Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 19201 din 21.09.2015; 
 - Raportul Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 19202 din 21.09.2015; 
 - Raportul Compartimentului audit public intern, înregistrat la nr. 19203 din 
21.09.2015; 
          -  Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
 - Art. 42, alin. (9) şi alin. (10) din  Legea  nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Art. 38 alin. a) din  Legea nr. 325/2006 privind serviciul 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 art. 47 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
 Art.1.Se aprobă repartizarea costurilor cu utilităţile reprezentând: gaze naturale, 
energie electrică şi apă chiriaşilor de la blocurile de locuinţe A.N.L. – Buneşti, înregistrate 
în perioada 21.10.2014-31.08.2015, conform anexei nr.1. 
 Art.2.Se aprobă procedurile de încasare şi plată a utilităţilor de la chiriaşii blocurilor 
de locuinţe AN.L.- Buneşti aferente perioadei 21.10.2014 - 31.08.2015, conform anexei 
nr.2. 
 Art.3.Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Compartimentul de 
alimentare cu energie termică şi Direcţia economică din cadrul Primăriei Câmpulung 
Moldovenesc va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Macovei Virgil 

   Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


