ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 198 din 29.12.2008
Privind aprobarea pretului energiei termice furnizate de S.C. GEORGALA
F. ROM S.R.L. Roman, la unităţile şcolare din municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 21656 din 23.12.2008 iniţiată de Primarul
municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu precum şi Raportul de specialitate
nr. 21655 din 23.12.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică;
Având în vedere procesul-verbal de conciliere directă prealabilă nr. 21605 din
22.12.2008 dintre reprezentanţii Municipiului Roman şi reprezentanţii S.C. Georgala F
Rom S.R.L. Roman;
Văzând avizul favorabil nr. 67 din 29.12.2008 al Comisiei de Buget-Finanţe,
avizul favorabil nr. 100 din 29.12.2008 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru
legalitate nr. 21688 din 29.12.2008 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 325/2006 - Legea serviciului
public de alimentare cu energie termică, precum şi ale art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6,
lit. „a”, pct. 14 din Legea 215/2001R- privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea 215/2001R privind
administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă preţul energiei termice furnizate de S.C. GEORGALA F. ROM
S.R.L. Roman la unităţile şcolare din municipiul Roman, la valoarea de 211 lei/Gcal+
TVA - pentru componenta ÎNCĂLZIRE şi de 28 lei/mc + TVA - pentru componenta
APA CALDA MENAJERA, începând cu luna octombrie 2008.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului
Local nr. 30 din 22.02.2008 se abrogă.
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman să stabilescă prin
dispozitie criteriile si persoanele responsabile cu avizarea costurilor lunare în baza
citirilor pe gigacalorimetru si monitorizarea tehnico-economică a modului în care
funcţionează centralele termice, conform normelor tehnice în vigoare.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier
Ing. Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretar
Jurist Gheorghe CARNARIU

