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Priveste: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 311/18.11.2013 privind atribuirea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in municipiul 

Alexandria. 

 

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

• Expunerea de motive nr. ......................... a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul de specialitate ............................. al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite si Directiei 

Patrimoniu; 

• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local; 

• Prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi 

societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; 

• Prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac 

obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului 

la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de 

stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Prevederile art. 59 alin. 1 din Legea  nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile HCL nr. 93/29.04.2013  privind asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliului local al 

Municipiului Alexandria, cu sediul in Municipiul Alexandria, str. Dunarii nr. 139, cod postal 140030, 

reprezentat de Victor Dragusin in calitate de Primar, cu SC Piete si Targuri  pentru constituirea Societatii 

Comerciale cu raspundere limitata TERMIC CALOR SERV SRL; 

• Prevederile HCL nr. 311/18.11.2013 privind 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; 

• Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c si lit. d, alin. (5) lit. a,  alin. (6) lit. a pct 14 din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (3) 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. I. Se modifica Capitolul V din Anexa la H.C.L. nr. 311/18.11.2013 privind  atribuirea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in 

municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

 

„Capitolul V REDEVENTA 

7. Pentru bunurile administrate, delegatul va achita delegatarului o redeventa lunara in suma de 200 lei, platibila in 

30 de zile de la data emiterii facturii. 

7.1. Delegatul va repartiza delegatarului dividende in cuantum de 50% din profitul contabil ramas dupa deducerea 

impozitului pe profit, conform prevederilor legale in vigoare. 



7.2. Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la calcularea de penalitati de 

intarziere in cuantumul prevazut de legislatia in vigoare si totodata, delegatarul va putea solicita incetarea 

prezentului contract. 

7.3. Plata se considera efectuata la data confirmarii sumei in contul delegatarului. 

7.4. Redeventa platita in conditiile prezentului contract reprezinta creanta bugetara, supunandu-se prevederilor 

legale in vigoare.” 

 

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 311/18 noiembrie 2013 raman nemodificate. 

Art. III. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului Judetului 

Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Buget, Finante, Taxe si 

Impozite si S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L., pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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