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H O T Ă R Â R E 

pentru  aprobarea contractului de vânzare – cumpărare a energiei termice 
care se va perfecta între Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău 

şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară: 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 09/CLM/2015 prin care se propune aprobarea contractului de vânzare – 
cumpărare a energiei termice care se va perfecta între Societatea Comercială 
“Ecogen Therm” SRL Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău;  

- raportul comun al Direcţiei Tehnice şi Serviciului Gospodărie Urbană, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 

- prevederile Hotărârii nr. 8/21.01.2015 a Consiliului de administraţie al 
Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău; 

- prevederile art. 8, alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată; 

- prevederile art. 294, alin. (1) din Ordinul nr. 91/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică 
şi Ordinul nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului – cadru de furnizare a 
energiei termice. 

În temeiul art. 36, alin (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14), art. 45, alin. 
(1) art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art. 1. –  Se aprobă contractul de vânzare – cumpărare a energiei 
termice care se va perfecta între Societatea Comercială “Ecogen Therm” 
S.R.L. Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău prevăzut în anexă 
împreună cu cele 11 anexe  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Contractul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre se va 
perfecta pentru o durată de 1 (un) an între Societatea Comercială “Ecogen 
Therm” SRL Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău. 



Art. 3. - Hotărârile nr. 74/2014 şi 115/2014 ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind aprobarea şi modificarea Contractului de vânzare – 
cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în 
competenţa de reglementare a ANRE nr. 269/4798/2014 se abrogă începând 
cu data de 01.01.2015. 

Art. 4. – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei 
Economice, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Gospodărie Urbană, precum şi 
Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău şi Societatea Comercială “Ecogen 
Therm” S.R.L. Buzău vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Alexandru Dunel 

 
 
 
 

      CONTRASEMNEAZĂ: 
                               SECRETARUL 

                              MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                            Ştefan Nedelcu  
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Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - 
abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie 
        


