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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 19 consilieri 

 

HOTARAREA NR.86 
privind asigurarea din bugetul local a sumei necesare acoperirii diferenţei dintre 

preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate 

populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Huşi 

 

 Consiliul Local al Municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive privind  asigurarea din bugetul local a sumei necesare 

acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi 

furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei 

termice facturate populaţiei în Municipiul Huşi. 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe economico-

sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 raportul de avizare al Comisiei perntru invatamant, culte, tineret, turism, 

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

         În conformitate cu prevederile articolului 1, pct. 4 din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 “privind 

instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată 

populaţiei prin sisteme centralizate”. 

         În temeiul art.36 alin.(2) litera “d”, art. 36 alin. (6) lit. a) punctual 14 si art.45 

alin.(2) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art.1. – Se aprobă asigurarea din bugetul local a sumei necesare acoperirii 

diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei 

termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei în 

Municipiul Huşi; 
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         Art.2. – Pentru perioada 15.11.2012 - 31.03.2013 se aprobă suma de 

206.035,00 lei necesară acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al 

energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Huşi; 

  

         Art.3. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

Municipiului Huşi. 
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