R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizarii lucrărilor de reparații necesare la Centrala Termică a orașului Huedin
și alocarea sumei de 88.700 lei cu TVA inclus, sumă necesară efectuării reparațiilor cazanului de apă caldă
tip ,, DAN STOKER, combustibil deşeuri lemne şi rumeguş din Centrala Termică a oraşului Huedin
cu nr. de fabricaţie 23-7090/2003”
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.
57/2019.
Având în vedere raportul tehnic, emis de către SC TERMOSISTEM PROD SERV SRL, nr.
9341/17.10.2019 privind rezultatele verifcărilor efectuate la centrala termică, adresele nr. 144,
145/17.10.2019, depusa de SC PAULOWNIA GREENE INTERNATIONAL SRL, privind alocarea sumei
de 88.700 lei cu TVA pentru efectuarea lucrarilor de reparatii la centrala Termica a orasului Huedin pentru
asigurarea functionarii in siguranta a acesteia , respectiv Oferta 759/05.10.2019, emisă de către SC
TERMOSISTEM PROD SERV SRL privind lucrarile de reparatii necesare la Centrala Termica si costul
acestora.
Tinand seama de referatul nr. 7733/30.08.2019 2019 înaintat Boca Paula, inspector principal, în
cadrul UAT Huedin, prin care propune aprobarea realizarii lucrarilor de reparatii necesare la Centrala
Termică a orașului Huedin și alocarea sumei de 88.700 lei cu TVA inclus, sumă necesară efectuării
reparațiilor cazanului de apă caldă tip DAN STOKER, combustibil deşeuri lemne şi rumeguş din centrala
termică a oraşului Huedin cu nr. de fabricaţie 23-7090/2003, conform estimării realizate şi transmise de
SC TERMOSISTEM PROD SERV SRL.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 9425/18.10.2019 inaintat de primar si avizat de comisia
pentru activitati economico – fiannciare la ședinta din data de 21.10.2019.
Luând în considerare prevederile art. 12 lit. d, e, art. 13, lit x, art. 14 lit. e din Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 720/30.01.2015,
art. 9 alin. (1) lit. a), d), alin. (4) lit. d) art. 43 alin. (1) din Legea 51/2006 privind serviciile de utilităţi
publice,art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea 325/2006 Legea serviciului public de alimentare cu energie termică
si art. 129 alin. (2) pct. d), alin. (7) pct. n) , art 155 alin. (5) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ
H OTARASTE
Art.1. Se aprobă realizarea lucrărilor de reparații necesare la Centrala Termică a orașului Huedin
și alocarea sumei de 88.700 lei cu TVA inclus, sumă necesară efectuării reparațiilor cazanului de apă caldă
tip ,, DAN STOKER, combustibil deşeuri lemne şi rumeguş din Centrala Termică a oraşului Huedin
cu nr. de fabricaţie 23-7090/2003” conform estimării realizate şi transmise de SC TERMOSISTEM
PROD SERV SRL.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințeaza Directia economica din cadrul
Primariei orașului Huedin.
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Contrasemnează Secretar General UAT,
Cozea Dan

