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H O T A R A R E 
 

            Priveste: prelungirea liniei de creditare  catre  SC TERMA SERV SRL Alexandria in  
                          vederea achitarii consumului de combustibil utilizat pentru furnizarea  
                          agentului  termic 
 
          Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara , 
avand in vedere: 
         - expunerea de motive nr.13037/19.05.2009 a Primarului municipiului Alexandria; 
         - raportul nr.13038/19.05.2009 al Directiei  administrare, valorificare patrimoniu si al Directiei 
buget ,finante, taxe si impozite; 
         -  adresa nr.1621/30.04.2009 a SC TERMA SERV SRL Alexandria; 
         - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
muncipiului Alexandria; 
         - prevederile art.5, lit.a din OUG nr.78/13.06.2002- privind asigurarea conditiilor de 
functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea Consiliilor locale; 
         - prevederile art.61, alin.(2), art.62,alin(6),(7) si (8) din Legea nr.273/2006 – privind finantele 
publice locale ; 
          - prevederile art.36,alin(4),lit.b din Legea nr.215/23.04.2001- a administratiei publice locale, 
republicata  cu modificarile si completarile ulterioare, 
          In temeiul prevederilor art.45 alin(1) si (2), lit.b si ale art.115,alin.(1) lit.b din Legea 
nr.215/23.04.2001- a administratiei publice locale , republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

    Art.1 -  Se aproba prelungirea liniei de creditare catre SC TERMA SERV SRL Alexandria , in 
suma de 1.600.000 lei, in vederea achitarii consumului de combustibil utilizat pentru furnizarea 
agentului termic. 
    Art.2.-  Prelungirea liniei de creditare se realizeaza prin ipotecarea unor terenuri din domeniul 
privat de interes local al municipiului Alexandria, prevazute in anexele nr.1,2,3,4,5,6 care fac parte 
integranta din prezenta hotarare. 
   Art.3 -  Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru a intreprinde demersurile in 
vederea prelungirii liniei de credit. 
   Art.4 -  Prin grija serviciului secretariat - administrativ, prezenta hotarare va fi transmisa 
institutiei Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria, Directiei administrare valorificare patrimoniu, Directiei buget finante taxe si impozite, 
SC TERMA SERV SRL Alexandria, Banca Comerciala Romana Agentia Alexandria pentru 
cunoastere si punere in aplicare. 
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