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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 15 consilieri  

       

    HOTARAREA NR.24  
privind completarea art.5 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 

303 din 07.12.2010 privind aprobarea studiului de oportunitate cu privire la 

infiintarea operatorului de furnizare a energiei termice, aprobarea infiintarii 

operatorului de furnizare a energiei termice S.C. URBANCALOR S.R.L. Husi si a 

modalitatii de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului public de 

energie termica in municipiul Husi 

 

 

 

        Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

      Avand in vedere expunerea de motive privind completarea art.5 al Hotararii 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 303 din 07.12.2010 privind aprobarea 

studiului de oportunitate cu privire la infiintarea operatorului de furnizare a 

energiei termice, aprobarea infiintarii operatorului de furnizare a energiei termice  

S.C. URBANCALOR S.R.L. Husi si a modalitatii de delegare a gestiunii prin 

atribuire directa a serviciului public de energie termica in municipiul Husi; 

         In conformitate cu prevederile Legii 325/2006 a serviciului public de 

alimentare cu energie termica , ale Legii nr. 51/2006 modificata si completata, ale 

Legii 31/1990 privind societatile comerciale, 

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

alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

               HOTARASTE: 

 

 Art.1. – Art.5 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 303 din 

07.12.2010 privind aprobarea studiului de oportunitate cu privire la infiintarea 

operatorului de furnizare a energiei termice, aprobarea infiintarii operatorului de 



furnizare a energiei termice S.C. URBANCALOR S.R.L.  Husi si a modalitatii de 

delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului public de energie termica in 

municipiul Husi, se completeaza si va avea urmatorul continut: 

 

         “Art.5.- Se aproba delegarea de gestiune a serviciului de producere si 

furnizare a energiei termice in municipiul Husi prin atribuire directa catre S.C. 

URBANCALOR S.R.L, pana la organizarea procedurii de licitatie deschisa pentru 

atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului, dupa inscrierea acesteia 

la Registrul Comertului si obtinerea licentei de operator de la ANRSC”; 

 

          Art.2. – Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local al municipiului 

Husi nr.303 din 07.12.2010 raman neschimbate; 

 

          Art.3. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 
 

 

                                                            HUSI, 27 ianuarie 2011 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

            Georgeta Giosu                                  Secretarul municipiului Husi  
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