JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea schimbării titularului dreptului de administrare
a imobilului "Punct Termic 717" situat în strada Turda

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Piteşti;
-Raportul

nr.1902/12.01.2008

al serviciului Unitatea de Monitorizare a

Serviciilor Publice;
- Avizele

comisiilor

de specialitate

ale consiliului

local cupnnse

în

rapoartele nr.4629/2008, nr. 4631/2008, nr. 4633/2008, nr. 4921/2008 şi nr. 4635/2008;
- Adresa
Patrimoniului

nr.278/09.01.2008

a Serviciului

Public

de Exploatare

a

Municipiului Piteşti, înregistrată la Primăria Municipiului Piteşti sub

nr.1530/1 0.0 1.2008;
- Adresa nr. 389/10.01.2008 a S.C.Termoficare 2000 S.A.,înregistrată la
Serviciul

Public

de

Exploatare

a

Patrimoniului

Municipiului

Piteşti

sub

nr.319/1 0.0 1.2008 ;
Văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia şi ale art.36 alin (2),lit.c din Legea nr.215/2001,republicată,
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (l) din Legea administraţiei publice loca le
nr.215/200 1,republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti cu sediul în Piteşti,
strada Calea Bucureşti, Bloc U3,parter.
Art.2. (1) Se radiază poziţiile nr.626 şi 663 din anexa la contractul de concesiune
nr.22454/03.07.2000

aprobat prin HCL nr.l39/02.06.2000

privind concesionarea S.C.

Termoficare 2000 S.A. prin atribuire directă a serviciului public de interes local privind
activitatea de distribuţie,producţie şi transport a energiei termice;
(2)

Valoarea

nr.22454/03.07.2000

bunurilor

de

retur

din

contractul

de

conceSlUne

se modifică corespunzător cu influenţele ce decurg din aplicarea

prezentei hotărâri;
Art.3.(l) . Predarea -preluarea imobilului P.T.7!7 se va face pe bază de protocol
încheiat între S.C. Termoficare

2000 S.A. şi Serviciul

Public de Exploatare a

Patrimoniului Municipiului Piteşti, prin grija Direcţiei Patrimoniu şi Dezvoltare Locală
şi a serviciului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice.
(2) Inventarul bunurilor din domeniul public aparţinând municipiului Piteşti se
modifică corespunzător de către Direcţia Patrimoniu şi Dezvoltare Locală.
ArtA. Direcţia Patrimoniu şi Dezvoltare Locală,Direcţia
Tehnică

şi de Urbanism,Unitatea

de Monitorizare

Economică, Direcţia

a Serviciilor

Publice

,S.C.

Termoficare 2000 S.A. şi Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti vor

aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri ,care va fi comunicată

acestora de către secretarul municipiului Piteşti.

Piteşti
Nr. 12/30.01.2008

