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HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Serviciului Public "CENTRALE TEIDv1ICE ŞI
APMINISTRARE FOND LOCATIV"

.- .~...: .•.

Consiliul Local Municipal Călăraşi, judeţul Călăraşi
Având în vedere:
- 'Raportul Direcţiei Tehnice ŞI Direcţiei Economice din cadrul Primăriei-municipiului
Călăraşi prin care se propune înfiinţarea Serviciului Public "CENTRALÎrTERMICE
ŞI
ADMJNISTRAREPOND LOCATiV",
,'
,
'
r: J\.vizele comisiei buget finanţe; comisiei urbanism, comisiei juridice;
,Art. 35'a1in. (l)pct. 1 şi alin.·,(2).-din.Legea 189/1998 privib.dfinanţele publicelocale, cu
'.... modificările ulterioare;
"
"
.Planul de conturi pentru instituţiile bugetare;
Art.2 alin. 1 şi 2, art. 3 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001;
Art. 38 alin 2 lit "i.n" din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică LQS;a1ă '
În temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală.
'--'

,~

•

HOTĂRĂŞTE:'
.Art.I. Se înfiinţează Serviciul Public ;,CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND
"',LOCATIV", cu' sediul

fu municipiul

Călăraşi, strada Progresul, bloc BBB, etaj III, cu personalitate

juridică şi economică, având ca obiect de activltate:.-._
'Producere, şi distribuţie-fumizare agent 'termic în centrale-termice
-.
natural;
. - <Modemizare
,

.~

-

şi transformare puncte termiceîn

de zonă, cvartal pe gaz

centrale termice zonale, cvartal,

pe

gaz '

, .natural;
Proiectare, executare, şi urmărire lucrări de investiţii; .
- , Lucrări de construcţii montaj, lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală, de montaj
echipamente 'şi util~Je tehnologice la clădiri şi construcţii-inginereşti;
, , ' '.Reabilitare reţele tenrllce şi de' distribuţie agent termicaferent centralelor termice; ,
"Luc~ări de reparaţii' la subsoluri tehnice şi instalaţii interioare în ansamblurile de locuinţe; ,
,

'

,

Administrarea şi întreţinerea fondului locativ; ,
, Administrarea şi atribuirea locuinţelor sociale.
Art,2.

Serviciul "CENTR.ALE TERMICE·:Şl.ÂD:Mw:STRARE

·FOND LOCATIV" îşi va

"desfăşura activi~atea cu perso~alul din' organigrama şi 'sta~ul de funcţii aprobate de ConsilltiÎ:LOC.a1,
În
:

.'

.".

.

'

.

,directa subordonare a primarului municipiului Călăraşi.

•...• \'"

, Art.' 3 .. F'inanţarea cheltuielilor de capital se V'J, efectua din, bugetul local al municipiului
,CăIăraş~ în li~ta sumei aprobate pentru ~onstituirea celof,4 puncte termice 'în an~I 2002._ Ţinând cont
,CONTRA

,
.n

~EMNt:AZA.

SECRETAR,

, ..
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!
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,
l

1

..i
t

de lucrările' ce vor fi executate

conform hotărârii, cheltuielilecurente

se vor suporta din veniturile

încasare şi y~~ate de serviciul nou înfiinţat, în' conturile PrimărieiMunicipiuh:ii Călăraşi.

.~ ..

Art. 4. Ch~ituielil~ se grupează pe baza clasificaţiei indicatorilor privind ~anţele

publice, iar

contabilitatea se organizează conform planului de~conturi pentru instituţiile bugetare ..
Art. S. Serviciul Public' "CENTRALE
,aveaconturi

TERMICE ŞI ADMINISTRARE

FOND LOCATIV"va

'distincţe; deschise l~ Trezoreria' Municipiului' Călăraşi, pentru efeetiiareaplăţilor

necesare

,funcţionării.
---~._-

Art.
_,,-_o ._,.

-

6:' Primăria

municipiului

Călăraşi va coordona,

supraveghea, şi controla activitatea'

serviciuluipublic "CENTRALE

TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV". '
.
.
"Prin înfiinţarea serviciului public se va prelua prin protocol de la S.C. TERMO S.A.CăHlraşi:'
activul şi pasivul aferent fondului locativ
',)ucrările

"

de locuinţe

de investiţii peritru construcţia

ditl fondurile statului sau alte fonduri

-'15Ugetare
lucrările de investiţii pentru transformarea
, {::
natural

r>

punctelor terinice în centrale termice pe g;
"
'>2>--

centralele termice rezultate din transformarea şi modernizarea punctelor termice cu reţelele. ,
de distribuţie aferente
Art·,-1. __Termenul de preluare de la S.C. TERMO S.A Călăraşi este de 30 zile, de la intrarea în
.

.

I

, ,vigoare a prezentei hotărâri. '
Art. 8. Serviciul Public "CENTRALE

TERMICE ŞI AD11INISTRARE' FOND LOCATIV"

,

întocmeşte buget .de venituri şi cheltuieli, pentru activitatea proprie şi îl va înainta spre' aprobare
Consiliului Local, în condiţiile prevederilor art. 6 din Legea, 189/1998 privind finanţele.publicelocale.
, Art. 9. Serviciul Public "CENTRALETE~CE
.

I

ŞI ADMJNISTRARE FOND LOCATIV'va

'

întocmi şi va depune trimestrial 'şi anual, la Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului
Călăraşi, dare de seamă contabilă la termenele stabilite.
,

Art.
,Primăriei

10. Direcţia, Jehnică,Direcţia
municipiului

Călăraşi, , precum:

.

'

Economică

.'

şi Biroul Personal-Salarizare

şi., Serviciul ,Public

"CENTRALE'

ŢERMICE

ADMINISTRARE FOND LOCAT;fV" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 11. Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de b 1.iulie 2002.
Secretarul municipiului Călăraşi va comunica prezenta celor interesaţi.

Nr.71
, Adoptată la Călăraşi
Astăzi 13.06.2002
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din cadrul
ŞI
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