ROMÂNIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂRE
Priveste: modificarea anexei la HCL nr. 311/18 noiembrie 2013, privind atribuirea contractului de
delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in
municipiul Aexandria, catre S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în vedere:
- expunerea de motive nr.29276/17.12.2018. a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr.29277/17.12.2018 al Directiei Patrimoniu, Directiei Economice,
Directiei Juridic Comercial;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului
Alexandria;
- prevederile art.58 si art 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legiuslativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36,alin. (1), alin. (2), lit. ,,c’’ si “d”, alin (6) lit.”a” pct.19 din Legea nr. 215/23.04.2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 215 din
23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTÃRÃŞTE:
Art.I. Se modifica art.1 din Anexa- Contractul de delegare a gestiunii, a H.C.L. nr.311/18.11.2013
privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport si distributie
a energiei termice in municipiul Alexandria, catre S.C. Termic Calor Serv S.R.L. Alexandria si va avea
urmatorul cuprins:
“Art.1. Obiectul contractului de delegare a gestiunii consta in dreptul de a presta Serviciul public de
producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in municipiul Alexandria inclusiv dreptul si
onligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta acestui serviciu in aria
administrativ-teritoriala a municipiului Alexandria, astfel:
1. Sediul administrativ si de coordonare a activitatii, situat in imobilul din str. Alexandru Ghica bloc
715A, respectiv o parte din C2- suprafata constr. Desf.=200 mp (CF. nr. 22907);
2. Centrala termica de cvartal CT3- situata in str. 1 Mai nr. 107( zona bloc 100), care va furniza
energie termica punctelor termice PT 5, PT14 si totodata consumatorilor casnici din urmatoarele
blocuri de locuinte situate in imedita apropiere bl.100;
101;102;106;107;108.109;110;111;112;113.
3. Punctul termic PT 5- situat in str. 1 Mai nr.107 ( zona Microraion), alimentat cu energie termica
din CT 3, dar care poate functiona in caz de necesitate ca si centrala termica de cvartal.
Aceasta va furniza energie termica consumatorilor casnici din urmatoarele blocuri de locuinte
situate in imediata apropiere: bl.200 sc. A,B,C; 201 sc.A,B,C;202 sc.A,B,C; bl.203; 204 sc.A,B;

205 sc.A; 206 sc.A, B; 207 sc.A,B; 208 sc. A,B; 217; 1501 sc.A,B ; 1502A scA;1502 sc.A,B;
1605 sc.A.B;
4. Punctul termic PT 14- situat in str. Bucuresti nr. 98 ( zona blocurilor 703 A-G). alimentat cu
energie termica din CT3 si care va furniza energie termica consumatorilor casnici din
urmatoarele blocuri de locuinte situate in imeditata apropiere: bl. B2 sc.B; B3; B7 sc.A,B; B8 sc.
A,B;
5. Centrala termica tip modul- situata in str. Alexandru Ghica nr. 140 ( zona bloc 40 ap. SIMCA)
Aceasta va alimenta cu energie termica blocul 49G.
6. Centralele termice ( doua C.T), instalatii termice si instalatii utilizare gaze naturale la Blocul
B10.- situate in str. 1 Mai, nr. 107, Bl.B10, sc.A, parter, ap. nr.2, Alexandria care vor furniza
energie termica consumatorilor din blocurile B10; B11 si Politiei Municipale Alexandria.”
Art.II. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru semnarea actului aditional la
Contractul de delegare a gestiunii Sertviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a
energiei termice in municipiul Alexandria nr. 27603/20.11.2013.
Art.III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 311/18.11.2013 raman neschimbate.
Art.IV. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei
Patrimoniu, Directiei Economice, Directiei Juridic Comercialsi S.C. Termic Calor Serv S.R.L., pentru
cunoastere si aplicare.
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