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H O T Ă R Â R E 

 
Priveşte: aprobarea pretului local de producere, transport si distributie a energiei 

termice in sistem centralizat din municipiul Alexandria  
  
 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în 
şedinţă ordinară, având în vedere: 
         - expunerea de motive nr. 20434/19.10.2011 a Primarului municipiului 
Alexandria; 

- raportul  de specialitate nr. 20435/19.10.2011 , al Directiei Buget, Finante, 
Taxe si Impozite; 
- adresa nr. 5022/19.10.2011 a SC TERMA SERV SRL 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 termica;  
-prevederile art.6, alin (2) si (3) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 66/2007, privind 

aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor 
locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, 
exclusiv energia termica produsa in congenerare; 

-prevederile art.36,alin (6) , lit „a” pct. 14 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
a Administratiei Publice Locale , republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si (3), ale art. 115, alin (1), lit „b” din 
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. – Se  aproba pretul local  de producere, transport si distributie  a 

energiei termice la 270,14 lei/Gcal, exclusiv TVA. 
Art. 2. –  Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotărâre va fi înaintată  

Institutiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria , Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite şi  S.C. TERMA 
SERV S.R.L. Alexandria pentru cunoaştere şi  punere în aplicare. 
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