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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Programului de restructurare al SC TERMON CT S.A. Oneşti  
                                                                       

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit astăzi, 21 martie 2013, în şedinţă ordinară, 
           Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Victor Laurenţiu 
Neghină, Raportul de specialitate al Serviciului monitorizare utilităţi publice şi control al activităţii 
de transport, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură 
şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ; 
           În baza art.36 alin.(3) lit.c), art. 47 şi art. 49  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin HCL nr.65/26.10.2006 privind 
aprobarea delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat 
din municipiul Oneşti, prin negociere directă, către SC Termon CT SA, a  prevederilor Legii nr. 
31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, Adresa SC Termon CT SA Oneşti 
nr.5862/20.03.2013, precum şi a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 116/2006 privind 
protecţia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare 
a restructurarii si reorganizarii unor societaţi naţionale, regii autonome, companii naţionale si 
societaţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societaţilor comerciale si regii lor 
autonome subordonate autoritaţilor administraţiei publice locale;   

În temeiul dispoziţiilor art.45 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 “Programul de restructurare al SC Termon CT S.A. Oneşti 
2013”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     

Art.2 –  SC Termon CT S.A. Oneşti va duce la îndeplinire prevederile hotărârii 
 
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

– Instituţiei  Prefectului – judeţul Bacău; 
– Primarului municipiului Oneşti. 
- SC Termon CT SA Oneşti 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Florian Constantin 

                            Contrasemnează,  
                                             Secretarul Municipiului,  

                                                                                          Cons. jur. Daniel Spânu  
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