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H O T Ă R Â R E 
 
 

Priveşte: stabilirea zonelor unitare de încălzire pentru modernizarea sistemului de 
alimentare centralizată cu energie termică (SACET) în municipiul Alexandria. 

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

- expunerea de motive nr. 9790/22.04.2009 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 9791/22.04.2009 al Direcţiei Tehnic Investiţii; 
- adresa nr. 1497/22.04.2009 a S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
- prevederile art. 8, alin. (2), lit. i) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de 

alimentare cu energie termică; 
- prevederile Ordinului M.I.R.A. nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru 

implementarea programului “Termoficare 2006 – 2015 – căldură şi confort”; 
- prevederile art. 36, 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 (3), 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 stabilesc ZONELE UNITARE DE ÎNCĂLZIRE în arealul geografic al 
municipiului Alexandria în care imobilele indiferent de tipul şi destinaţia lor sunt branşate la 
sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al municipiului Alexandria, exploatat de 
S.C. Terma Serv S.R.L. şi aflat în concesiunea acesteia, conform anexei care face parte din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Zonele unitare de încălzire prevăzută la art. 1 dispun de o singură soluţie de 
încălzire – sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) pentru care se aprobă 
lucrări de reabilitare si eficientizare.  

Art. 3 –  Prin grija serviciului secretariat – administrativ, prezenta hotărâre va fi înaintată 
Prefecturii judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, 
A.N.R.S.C. Bucuresti şi S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria pentru cunoaştere şi  punere în 
aplicare. 
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