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H O T Ă R Â R E nr.24 

privind aprobarea auditului energetic al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termic` al  
Oraşului Băile Olăneşti 

 
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` din data de 

29.04.2014, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie absent 
motivat fiind dna consilier local Vasile Daniela. 

{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, republicat`, cu 
votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` dna. consilier Braneci 
Niculina; 

|in@nd cont de adresa SC CET GOVOA SA [nregistrat` la nr.2684/10.03.2014,prin care 
solicit` aprobarea auditului energetic al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termic` 
al Oraşului Băile Olăneşti,precum ]i de avizul nr.120784/20.01.2014 a Autorit`\ii Na\ionale de 
Reglementare pentru serviciile Comunitare de Utilit`\i Publice. 
          Lu@nd [n dezbatere referatul nr.2684/02.04.2014 prin care compartimentul energetic 
propune aprobarea aprobarea auditului energetic al Serviciului Public de Alimentare cu 
Energie Termic` al Oraşului Băile Olăneşti. 
           {n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i rapoartele de avizare ale 
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

{n conformitate cu prevederile art,8,9 35 ]i 40  din Legea nr.325/2006-legea serviciului 
public de alimentare cu energie termic` ale art.3,4 ]i 9 din OG nr.22/2008 ,privind eficien\a 
energetic` ]i promovarea utiliz`rii la consumatorii finali a surselor regenerabile. 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a dou` treimi din num`rul consilierilor locali [n 
func\ie, respectiv voturi "pentru" = 12 

{n temeiul art.36 alin.2 lit."d", alin.6 ind.14, art.45 alin.2, art.122, coroborate cu art.115 
alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu 
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea 
 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1 – Se aprob` auditul energetic al Serviciului Public de Alimentare cu Energie 
Termic` al Oraşului Băile Olăneşti,conform anexelor  1 – 5 la prezenta.  

Art.2 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, prin compartimentele de specialitate. 

Art.3 -Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului,SC GET GOVORA SA, 
compartimentelor de specialitate din cadrul prim`riei ]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea. 

 
PRE}EDINTE DE }EDIN|~, 
 NICULINA BRANECI 

Contrasemneaza, 
SECRETAR, 

jr.Nicolae Gorgan 
 
 

 
B`ile Ol`ne]ti,29 aprilie 2014 
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