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HOTĂRÂREA nr.53/2020 

 

privind aprobarea Strategiei de alimentare  cu energie termică 
 a Municipiului Gheorgheni 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 
întrunit în şedinţa extraordinară din data de 27 martie 2020,  
Având în vedere: 

– Referatul de aprobare nr.4392/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni, 

– Raportul de specialitate nr.4394/2020 al Direcţiei tehnice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni;  

– Strategia de alimentare  cu energie termică a Municipiului Gheorgheni – elaborată de  
S.C. Elsaco Esco S.R.L. din Botoşani, 

– H.C.L. nr. 25/2020, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023, cu 
rectificările ulterioare, 

Văzând avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului  Gheorgheni: 

– Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri proprii – aviz 
înregistrat cu nr. 256/C/2020, 

– Servicii publice – aviz înregistrat cu nr. 257/C/2020 
În conformitate cu  prevederile: 

– art.129, alin. (2), lit.b), d) alin. (4), lit.e), alin. (7), lit.n) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

– Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

– Legii  nr. 325/2006  privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

– Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

– O.U.G. nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a 
investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau 
înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi 
pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, 

În temeiul prevederilor şi ale  art.139, alin.(3), lit. e), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 – Se aprobă Strategia de alimentare  cu energie termică a Municipiului 
Gheorgheni,  elaborată de  S.C. Elsaco Esco S.R.L. din Botoşani, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: Primarul 
Municipiului Gheorgheni, prin grija Direcţiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Gheorgheni. 
 Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

a) Prefectului – judeţul Harghita,  
b) Primarului Municipiului Gheorgheni 
c) Direcţiei economice  şi Direcţiei tehnice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni, 
 
 
 
Gheorgheni,  la  data de 27  martie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
           Erős Levente 
  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 
 
 
 
 
 


