
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local al orasului Rovinari
 

nr.20/28.02.2007 .
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 
Avand in vedere :
 

•	 Proiectul de hotarare initiat de consilier Sitaru Mihai; 
•	 Referat nr. 7174/17.04.2007 si raportul de specialitate la proiectul de hotarare 

nr. 7175/17.04.2007 intocmit de catre ing. Podarelu Paul sef Birou Urbanism si 
Fond Locativ din cadrul Primariei orasului Rovinari; 

•	 Prevederile art. 10(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare; 

•	 H.G. nr. 973/2002 pozitia nr. 31 din anexa nr. 6; 
•	 Prevederile HCL nr. 20/28.03.2007 privind aprobarea dezafectarii in conditiile 

legii a Punctului Termic nr. 2 Rovinari, a retelei de distributie a agentului 
termic 0 420 precum si a racordului CET 0 320 prin care se transporta agentul 
termic de la SC Complexul Energetic Rovinari SA . 

•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei de Urbanism privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala.
 
HOTARASTE:
 

Art.I. Aproba completarea Hotararii Consiliului local al orasului Rovinari ill. 

20/28.02.2007 astfel : , Art.1 (1) Aproba trecerea din domeniul public in domeniul 
privat al orasului Rovinari a retelei de distributie a agentului termic 0420 precum si a 
racordului CET 0 320 prin care se transporta agentul termic de la SC Complexul 
Energetic Rovinari SA, inregistrata la pozitia nr. 31 din anexa ill. 6 a HG ill. 

973/05.09.2002. 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

insarcineaza Primarul orasului Rovinari ; director executiv Miu Grigore; Birou 
Contabilitate ; Birou Investitii ; Birou Urbanism si comp.Secretariat din cadrul 
institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta extraordinara a Consiliului Local din 
data de 17.04.2007 CLl un numar de 13 
voturi pentru 
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