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HOTÃRÂRE 
 
 

Priveste: atribuirea  contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport si  
               distributie a  energiei termice in  municipiul  Alexandria, catre S.C. TERMIC CALOR SERV   
               S.R.L.  Alexandria 
                     
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedinta extrordinara, având în 
vedere: 
- expunerea de motive nr. 26899/13.11.2013, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 26900/13.11.2013, al Directiei Patrimoniu, Directiei Buget Finante 

Taxe si  Impozite, Directiei Administratie Publica Locala; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- prevederile Legii nr.325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termica; 
- prevederile H.G. nr.717/2008, privind aprobarea Procedurii –cadru privind organizarea, derularea si 

atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de 
selectie- cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului – cadru de 
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice; 

- prevederile raportului nr.22506/15.10.2013, al comisiei de evaluare a ofertelor numita prin H.C.L. 
nr.226/14.08.2013; 

- prevederile art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. ,,c,, si alin. (5), lit. ,,b,, , art. 123, alin. (1) si alin. (2) din 
Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b,, , din Legea nr. 215 din 
23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

HOTÃRÃŞTE: 
 
 



Art.1. Se  atribuie contractul de delegare a gestiunii  serviciului public de producere, transport si   
distributie a  energiei termice in municipiul  Alexandria, catre S.C. TERMIC  CALOR SERV S.R.L. 
Alexandria. 

Art.2. Se aproba Contractul de delegare a gestiunii  Serviciului public de producere, transport, 
distributie si furnizare a energiei termice in municipiul Alexandria, conform anexei care face parte integranta 
din prezenta hotarare.      

Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru semnarea contractului de 
delegare a gestiunii  serviciului public de producere, transport si   distributie a  energiei termice in 
municipiul  Alexandria, catre S.C. TERMIC  CALOR SERV S.R.L. Alexandria  si a actelor aditionale la 
acesta.   
 Art.4. Serviciul Cancelarie, va transmite prezenta hotarare Institutiei Prefectului judetului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Buget  Finante Taxe si 
Impozite, Directiei Patrimoniu si S.C.  TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria,  pentru cunoastere si 
punere in aplicare. 
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