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H O T Ă R Â R E 
 
 

Priveşte: aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei în 
municipiul Alexandria. 

 
 
 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
ordinară, având în vedere: 

-  expunerea de motive nr. 1882/26.01.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
-  adresa nr. 5348/14.12.2009 a S.C. Terma Serv S.R.L. Alexandria; 
-  decizia nr. 195/04.12.2009 a ANRSC Bucureşti; 
-  raportul nr. 1883/26.01.2010 al Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi Impozite; 
-  avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
-  prevederile art. 3, alin. (1) din O.G.R. nr. 36/2006 şi ale Ordinului nr. 21/514/2006 

al Preşedintelui ANRE şi ANRSC privind aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor 
locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru 
energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate ; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit “d” si ale alin (6), lit.”a”, pct. 14 din Legea nr. 215 din 23 
aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor  art. 45, alin. (1), ale art. 115, alin. (1), lit. b) din  Legea nr. 215 din 
23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. – Se aprobă preţul local al energiei termice facturată populaţiei în municipiul 
Alexandria în sumă de  180 lei/Gcal inclusiv TVA, începând cu 01.02.2010. 

Art. 2.  -  Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 
07 din 31 ianuarie 2007. 

Art. 3. –  Prin grija serviciului secretariat–administrativ, prezenta hotărâre va fi 
înaintată Prefecturii judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi Impozite şi S.C. TERMA SERV 
S.R.L. Alexandria pentru cunoaştere şi  punere în aplicare. 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ: 
                   CONSILIER,                                                       SECRETAR, 
                    Ovidiu OANĂ                                                 Jr. Iulian PURCARU 
 
 
 
Alexandria, 
Nr. 11 din 28 ianuarie 2010  


	H O T Ă R Â R E

