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HOTĂRÂREA nr. 27
din 24.02.2009
privind avizarea contractului de furnizare, utilizare, facturare şi plată a
energiei termice care se va încheia între S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
operator şi utilizatorii serviciului energiei termice pentru încălzire şi apă
caldă de consum
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.02.2009,
Având în vedere:
 Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al
Consiliului Local al Oraşului Nădlac nr.3069/2009
 Adresa S.C APOTERM NĂDLAC S.A. nr.43/10.02.2009, înregistrată la
primăria oraşului Nădlac sub nr.2133/10.02.2009
 Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.8/18.01.2008 privind aprobarea
concesionării directe a serviciului de energie termică către S.C. APOTERM
NĂDLAC S.A.
 Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare publice, cu modificările
şi completările ulterioare
 Prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului de alimentare cu energie termică,
cu modificările şi completările ulterioare
 prevederile Ordinului ANRSC 483/2008 pentru aprobarea contractuluicadru
de furnizare a energiei termice
 prevederile art.36 (2), lit. „a”, ”c”, (3), lit.”b”, (5), lit.”a”, (6), lit.a, pct.14,
(7), lit.”a”din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economicofinanciare,
agricultură, juridică şi de disciplină
 Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie
 Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi socialculturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se avizează contractul de furnizare, utilizare, facturare şi plată a
energiei termice care se va încheia între S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. operator şi
utilizatorii serviciului energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul oraşului
Nădlac şi se comunică către:
 Primarul oraşului Nădlac
 S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Instituţia Prefectului judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Preşedinte de şedinţă
LUPŞA EUGEN

JURIDIC

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
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