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  H O T A R A R E 
 
 

Priveste: modificarea si completarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie 
termica in municipiul Alexandria aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului 

Alexandria nr. 69 din 31 martie 2008. 
 
  Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere: 

-expunerea de motive nr. 1118 din 15 ianuarie 2009 a Primarului municipiului Alexandria; 
-raportul de specialitate nr. 1119 din 15 ianuarie 2009 al Directiei tehnic investitii; 
-raportul  comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 
 -regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica in municipiul Alexandria 
aprobat prin hotararea Consiliului local al municipiului Alexandria nr. 69 din 31 martie 2008; 
 -prevederile Legii 325/2006 a serviciilor publice de alimentare cu energie termica; 

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; 

-prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d” si  alin. (6), lit. „a” pct. 14 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.- La art. nr. 214 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica in 
municipiul Alexandria aprobat prin hotararea Consiliului local al municipiului Alexandria nr. 69 din 
31 martie 2008, se introduce litera „h” cu urmatorul cuprins: 

„h) Proprietarii apartamentelor sau, dupa caz, ai spatiilor cu alta destinatie decat aceea de 
locuinta care sunt deconectate de la sistemul energetic de interes local, inainte de a fi scazuti de la 
plata energiei termice, trebuie sa faca dovada ca au izolat in mod corespunzator conductele care 
traverseaza apartamentele sau spatiile respective.” 

Art. 2.- Prin grija Serviciului secretariat-administrativ, prezenta hotărâre va fi transmisa 
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria, Directiei tehnic, investitii, S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, precum si asociatiilor 
de proprietari din municipiul Alexandria.  
 
 
          PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA: 
                           Consilier,                                                                         SECRETAR, 
         
                       Florea Voicila                                                                 Jr. Iulian Purcaru 
 
 
Alexandria, 
Nr. 11 din 27 ianuarie 2009 
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