ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării unor sume din bugetul de stat şi bugetul local pentru SC
Termon CT SA Oneşti în vederea menţinerii în funcţiune a sistemului în sezonul rece
2012 -2013
Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 07 noiembrie
2012;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – Victor Laurenţiu
Neghină, Raportul de specialitate al Direcţiei economico-financiare, Avizul Comisiei de studii şi
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.61/29.10.2012 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2012; a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.56/2012 pentru
modificarea art.5, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru
funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, precum şi adresa SC
TERMON CT SA nr.1683/06.11.2012;
În baza art. 36 alin.3, lit.”c”, alin. 6, lit.”a”, pct.14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, a art.13 şi 16 din Actul constitutiv al S.C. Termon CT S.A. aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local Oneşti nr.90 din 11 octombrie 2012;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă alocarea unui avans în sumă de 1.713.117,76 lei către SC TERMON CT SA,
eşalonat astfel:
- 12 noiembrie 2012 – 1.000.000 lei;
- 31 noiembrie 2012 – 250.000 lei;
- 31 decembrie 2012 – 250.000 lei;
- în anul 2013 – 213.117,76 lei, după aprobarea bugetului local al Municipiului Oneşti.
Art.2 – Consiliul local Oneşti în calitate de acţionar unic al SC Termon CT SA, este de accord
să garanteze SC E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA cu suma de 500.000 lei.
Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;
- Primarului Municipiului Oneşti;
- S.C. Termon CT S.A.;

Preşedinte de şedinţă,
Stan Lucian

Nr.110
din 07 noiembrie 2012
SD/BR

Contrasemnează,
Secretarul municipiului,
Cons.jur. Daniel Spânu

