JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 15 /2016
privind aprobarea distribuirii agentului termic în sistem centralizat
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Vulcan, înregistrată sub
nr.12/8612/29.01.2016 prin care se propune aprobarea distribuirii agentului termic în sistem
centralizat;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 12/2015, raportul comun al Direcţiei economice şi
Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat
sub nr. 16/8614/29.01.2016,
Văzând adresa QUANTUM S.P.R.L
- Deva, lichidator judiciar înregistrată sub
nr.12701/18.01.2016 prin care se solicită colaborarea pentru evitarea sistării furnizării agentului termic
începând cu 1 februarie 2016 către populaţia mun. Vulcan , ca urmare a imposibilităţii de plată a energiei
termice de S.C.Termoficare Vulcan S.A către Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala
Electrocentrale Paroşeni.
În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie
termică ;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (6), pct. 14, precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 Se aprobă distribuirea de către operatorul regional Pregoterm S.A. Vulcan a agentului

termic în sistem centralizat pe următoarele reţele: populaţie, instituţii publice şi agenţii economici
racordaţi la sistemul centralizat de distribuţie energie termică după obţinerea avizelor impuse
pentru desfăşurarea activităţii .
ART.2 După obţinerea avizelor necesare de către operatorul regional Pregoterm S.A. Vulcan
se va stabili şi tariful de distribuţie.
ART.3 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate
cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
Municipiului
Vulcan, Direcţiei economice, Direcţiei A.D.P.P, QUANTUM S.P.R.L - Deva,
S.C. Termoficare Vulcan S.A., S.C. Pregoterm S.A, CEH - Hunedoara şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 29.01. 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier ANDRAŞ EMIL SERGIU

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. PETER RODICA

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 15 voturi „pentru” şi o
„abţinere”

