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HOTARARE 

 
 Priveste: acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului local al municipiului  
                 Alexandria in A G A la SC APA SERV SA pentru a vota cu privire la aprobarea  
                 actului aditional nr.1 la contractul de asistenta juridica nr. 345267/07.03.2012 si  
                 aprobarea achizitionarii de servicii juridice prin intermediul unei firme de  
                 avocatura pentru anul 2014 
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta 
ordinara, avand in vedere: 
 - expunerea de motive nr. 8057 din  21.03.2014 a Primarului municipiului Alexandria ; 
 - raportul de specilaitate  nr.8058 din 21.03.2014 al Directiei Administratie Publica 
Locala; 

     -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al  
municipiului Alexandria; 
 -adresa nr. 8056 /21.03.2014 a SC APA SERV SA ; 

-prevederile art. I, alin (3) lit.‘’b’’, din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative; 

- prevederile art.36, alin. (2), lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) si (2) lit. ,,c’’ si ale art. 115, alin. (1) lit. ,,b’’ 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1. – Se acorda mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului 
Alexandria  in Adunarea Generala a Actionarilor la SC APA SERV SA , domnului Tabacitu 
Stefan, pentru a vota cu privire la aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de asistenta 
juridica nr. 345267/07.03.2012 si  aprobarea achizitionarii de servicii juridice prin intermediul 
unei firme de avocatura pentru anul 2014. 

Art. 2. – Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria si  SC APA SERV SA , pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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