Proiect de hotararc
privind transmiterea in folosinta gratuita catre Administratia Domeniului Public
Rm. Sarat a centralei termice care deserveste blocurile de locuinte ANL situate in
Rm. Sarat, str. Industriei nr.2-4 aflata in proprietatea privata a Municipiului Rm.
Sarat in vederea furnizarii agentului termic catre chiriasii acestor blocuri

Consiliul local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în
de lucru ordinară în data de 29.11.2011
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Directiei Administratie Publica;
-adresele nr.1228jl4.11.2011 si nr.1246/21.11.2011 ale SC ACVATERM SA
Rm. Sarat;
- prevederile art.1 din Legea nr.51 /2006 a serviciilor comunitare de utili tati
publice;
- prevederile art.36 alin.2 lit.d si art.124 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicata, actualizata;
În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.3 si art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republica ta, actualizata;
şedinţă

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aproba transmiterea in folosinta gratuita catre Administratia
Domeniului Public Rm. Sarat a centralei termice care deserveste blocurile de
locuinte ANL situate in Rm. Sarat, str. Industriei nr.2-4 aflata in proprietatea
privata a Municipiului Rm. Sarat in vederea furnizarii agentului termic catre
chiriasii acestor blocuri.
Art.2. Predarea primirea se va face prin contract de transmitere m
folosinta gratuita.
Art.3. Hotararea Consiliului Local nr.259 / 18.12.2009 si contractul de
concesiune nr.l388/30.04.2009 se vor modifica in mod corespunzator.
Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
Primarul municipiului Rm. Sarat prin Directia Admnistratie Publica si
Administratia Domeniului Public Rm. Sarat.
Art.S. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se
comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la
indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate.
Această

hotărâre

a fost adoptata de catre Consiliul Local al
Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din 29.11.2011, cu
respectarea prevederilor art.45 alin.3, cu un numar de
voturi din
numarul total de 19 consilieri locali in functie si
consilieri locali
prezenti.
Preşedinte

de şedinţă,
D-na Puscasu Cornelia

Nr.
Rm.Sărat

29.11.2011

Contrasemnează

secretar,
jr. Dogarescu Daniela

