ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării unei sume pentru finanţarea lucrărilor investiţiilor
„Montare convertizoare de frecvenţă la electropompele de circulaţie de încălzire din
cele 22 centrale termice de cartier din municipiul Oneşti” şi „Montare de cazane de apă
caldă pentru preparare apei calde menajere în 18 CT de cvartal existente în Oneşti”
Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 13 decembrie 2012;
Analizând Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – Victor Laurenţiu
Neghină, Raportul de specialitate al Serviciului monitorizare utilităţi publice, prin care se
propune aprobarea suplimentării finanţării proiectelor de modernizare a SACET Oneşti,
aprobate prin H.C.L. nr.49 şi nr.50/10.04.2008, Avizul Comisiei de studii şi prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ şi adresa nr.1873/11.12.2012 a SC Termon CT SA;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
precum şi Ordinul M.I.R.A. nr.592/2008 privind alocarea unor sume pentru lucrări de
investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a
localităţilor conform programului „Termoficare 2006-2015-căldură şi confort”, a Hotărârii
Guvernului nr.462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015-căldură şi
confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, Republicată;
În temeiul prevederilor art.36, alin.2 şi alin.6, lit.a), pct.14 şi art.45 din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 53.000 lei, fară TVA, pentru
finanţarea lucrărilor de investiţii derulate de SC Termon CT SA prin Programul
„Termoficare 2006-2015- căldură şi confort” pentru proiectele „Montare de cazane de apă
caldă pentru preparare apei calde menajere în 18 CT de cvartal existente în Oneşti” şi
„Montare convertizoare de frecvenţă la electropompele de circulaţie de încălzire din cele 22
centrale termice de cartier din municipiul Oneşti”, ce aparţin domeniului public al
municipiului Oneşti.
Art.2 - Prezenta Hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;
- Primarului Municipiului Oneşti;
- S.C. Termon CT S.A. Oneşti.
Preşedinte de şedinţă,
Tofan Ioan
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Contrasemnează,
Secretarul municipiului,
Cons.jur. Daniel Spânu

