
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

  H O T A R A R E 

   

  Priveste: desemnare administratorilor provizorii ai Consiliului Local al municipiului  

Alexandria, pentru functiile de membri in  Consiliul de Administratie al S.C. APA SERV S.A.  

Alexandria.  

 

              Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere : 

            -adresa nr. 998/28.12.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”; 

 -expunerea de motive nr. 1659/22.01.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

 -raportul de specialitate nr. 1660/22.01.2018 al Serviciului Juridic Comercial; 

            -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al 

municipiului  Alexandria; 

 -prevederile art. 2, pct. 2, lit.b), art. 64, alin. (3) si (5) si art. 64, alin. (1) si (3) din OUG  

nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
 -prevederile art. 36, alin (6), lit. „a”, pct. 14 si alin. (9) din Legea nr. 215 din 23  aprilie 

2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si ale art. 115, alin. (1), lit „b” din Legea nr.215 

din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1.- Se propun domnii Tabacitu Stefan si Gurban Marius – Ciprian, pentru posturile 

de administrator provizoriu in  Consiliul de Administratie al S.C. APA SERV S.A.  Alexandria, 

pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, conform prevederilor legale.  

  (2). Durata mandatului administratorului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea 

prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni. 

 

Art.2.-Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 

Alexandria, S.C. APA SERV S.A. Alexandria, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

„Teleormanul” si persoanelor nominalizate, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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                           Consilier,                                                                                  SECRETAR, 

         

                   Ilie Sorin Gabriel                                                                                  Jr. Iulian Purcaru 

 

Alexandria, 

Nr. _____din  ......... ianuarie 2018 



 
 


