
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

      H O T Ă R Â R E
privind aprobarea acordării subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț  și tarif la energia

termică  către populație, furnizată  de către SC Paulownia Greene Internațional SRL, în cuantum de
117.000 lei din bugetul local pe anul 2019.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere adresa nr. 1049/19.08.2019 înaintată de către SC Paulownia Greene International
SRL, prin care solicită  alocarea unei sume din bugetul local, pentru subvenţia preţului de producţie a
energiei termice în sistem centralizat, aceasta din urmă  asigură din bugetul local sumele necesare
acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate
populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei.

Ținând seama de Nota de Fundamentare nr.7727/30.08.2019, respectiv referatul nr.
7726/30.08.2019 înaintate de insp. principal Boca Paula prin care se propune aprobarea acordării din
bugetul  local  pe anul  2019 către  SC Paulownia Greene International  SRL, a  sumei  de 117 0000 lei,
reprezentănd subvenţie pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică  a
populaţiei, suma care va fi acordată de către autoritatea administraţiei publice locale, în termen de 15 zile
de la prezentarea deconturilor justificative, în conturi de tip ESCROW, deschise la bănci, de furnizorii de
energie termică.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7841/02.09.2019 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 04.09.2019.

Luând în considerare prevederile art. 3, 5, 5.1, 5.2, art.8 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006

privind acordarea de sume prevăzute în bugetele locale, se pot acorda în avans furnizorilor de energie

termică  pentru populație, art. 129, alin.1, 2, lit.d, alin. 7, lit.n , și art. 196, alin.1, lit.a din O.U.G nr.

57/2019  privind Codul Administrativ

          H O T Ă T Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă  acordarea subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț  și tarif la energia

termică  către populație, furnizată  de către SC Paulownia Greene Internațional SRL, în cuantum de

117.000 lei din bugetul local pe anul 2019.

Art.2. Subvebția va fi acordată  de către autoritatea administraţiei publice locale, în termen de 15

zile de la prezentarea deconturilor justificative, în conturi de tip ESCROW, deschise la bănci, de

furnizorul de energie termică SC Paulownia Greene Internațional SRL

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Directia economica din

cadrul Primariei orașului  Huedin.

Nr.113/04.09.2019 Consilieri total:        15
                                                                                                       Consilieri prezenti: 14
                                                                                                       Consilieri absenți:   1
                                                                                                       Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
Farkaș Marius  Dan COZEA
LS………………………


