RO MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 cu suma de 83575,5 lei, exclusiv TVA
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale.
Urmare adresei nr. 552/17.10.2016 înregistrată la primăria orasului Huedin sub nr. 8610/17.10.2016, a SC
Paulownia Green International SRL, in baza Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu
energie termică în sistem centralizat nr. 720/30.01.2015 și care, având în vedere numeroasele probleme tehnice
apărute în funcționarea centralei termice ce au dus la imposibilitatea funcționării acsteia în condiții de siguranță
pentru sezonul rece 2016 – 2017, fapt ce necesită investiții constand în înlocuirea țevilor degradate și scoaterea din
uz a cazanului vechi.
Ținând seama de raportul tehnic încheiat de SC Termosistem prod Serv.SRL, prin care s-au constatat
defecțiunile în funcționarea centralei termice cauzate de numărul mare de țevi corodate, fapt ce face imposibilă
funcționarea centralei în condițiile actuale, fiind necesara înlocuirea a 198 bucăți de țevi din sistemul consecutiv.
Având în vedere referatul nr. 8864/21.10.2016 înaintat de direcția economică prin care solicită aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2016, cu suma de 83575,5 lei, exclusiv TVA.
Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 8865/2016 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități
economico – financiare la seditna din data de 24.10.2016.
Luând în considerare prevederile art.12, lit.d,e, art. 13, lit.x, art.14,lit.e din Contractul de delgare a gestiunii
Serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 720 din 30.01.2015 si tinand seama de referatul
nr. 8785/21.10.2016 inaintat de inspector Handraluca Mircea privind aprobarea scoaterii din uz a cazanului termic și
a subansamblului de țevi de fum, respectiv înlocuirea acestuia cu un subansamblu nou, cât și a aprobării alocării
fondurilor necesare în acest sens.
Ținând seama de prevederile art. 12, lit.d,e,art.13,lit.x, art.14, lit.e, din Contractul de delgare a gestiunii
Serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 720 din 30.01.2015, art.36, alin.2, lit.d, alin.6,
lit.a, pct.14, si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului consiliului Local Huedin pe anul 2016 cu suma de 83575,5 lei,
exclusiv TVA.
Art.2. Se aproba alocarea sumei de 83575, 5 lei exclusiv TVA, pentru înlocuirea unui număr de 198 țevi
corodate la centrala termică cu un ansamblu nou, în vederea funcționării centralei termice în condiții de siguranță în
sezonul rece.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințeaza Direcția economică din cadrul
Primăriei Orasului Huedin.
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