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H O T Ă R Â R E 
 

Priveşte: avalizarea unui bilet la ordin în vederea asigurării plăţii combustibilului pentru 
producerea energiei termice pentru populaţie în municipiul Alexandria. 

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

- expunerea de motive nr.  3577/17.02.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 3578 /17.02.2010 al Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi Impozite; 
- adresa nr. 593 /16.02.2010 a S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
- prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar – 

bugetare; 
- prevederile art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
- 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) şi (2), 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 avalizarea unui bilet la ordin în suma de 3.000.000 lei cu scadenta la 
plata – data fixa ziua de 30.04.2010, emis de S.C. Terma Serv S.R.L. pentru furnizorul de gaze, 
in vederea asigurării plăţii combustibilului pentru producerea energiei termice pentru populaţie 
în municipiul Alexandria, aferent lunii martie 2010. 
 Art.3. – Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria, să semneze avalizarea  
biletului la ordin emis de S.C. Terma Serv S.R.L. pentru furnizorul de gaze. 

Art.4. – 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. 
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