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HOTARARE 

 
Priveste: aprobarea contractului privind administrarea infrastructurii  
                sistemului de iluminat public si a protocolului de preluare a 
                infrastructurii sistemului destinat exclusiv pentru realizarea 
                serviciului de iluminat public. 
 
  

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judetul Teleorman intrunit in sedinta 
ordinara, avand in vedere: 

 Expunerea de motive nr.6956/19.03.2009 a Primarului Municipiului Alexandria; 
 Raportul de specialitate nr.6972/20.03.2009 al Directiei Tehnic Investitii; 
 Referatul nr.1224/19.03.2009 al Serviciului public de interes local Administratia 

Domeniului Public;  
 Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Localal 

Municipiului Alexandria; 
 Prevederile art.2, alin. (2), (3), (4), art. 4, alin. (2), (3), (4) si art. 43 din Legea nr. 

230/7.06.2006 a serviciului de iluminat public: 
 Prevederile art. 36 alin. (1) si (2) lit. ,,d” si alin. 6, lit.,,a”, pct.14 din Legea nr. 215/2001 

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

HOTARASTE: 
 
 Art.1 - Se aproba contractul privind administrarea infrastructurii sistemului destinat 
exclusiv pentru realizarea serviciului de iluminat public, conform anexei nr.1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2 – Se aproba protocolul privind preluarea infrastructurii sistemului destinat 
exclusiv pentru realizarea serviciului de iluminat public, conform anexei nr.2 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 Art.3 - Se imputerniceste Primarul Municipiului Alexandria sa semneze contractul 
prevazut de articolul 1 si protocolul prevazut de articolul 2. 
 Art.4 - Prin grija serviciului secretariat administrativ prezenta hotarare va fi inaintata 
Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 
Alexandria, Directiei Tehnic Investitii din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, 
Serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public pentru luare la 
cunostinta si masuri de aplicare.  
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