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HOTÃRÂRE 
 
 Priveste: preluarea unor bunuri ce au facut obiectul  Contractului de delegare a gestiunii 

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

Alexandria, nr.27603/20.11.2013, incheiat cu S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în vedere: 
      -  referatul de aprobare nr.16265/24.07. 2019 al Primarului municipiului Alexandria; 
      - raportul  de specialitate nr.16266/24.07.2019 al Directiei Patrimoniu, Directiei Juridic Comercial, 
Directiei Economice; 
      - adresa nr.13449/19.06.2019 a S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. 
      - prevederile contractului de delegare a gestiunii inregistrat la Primaria Municipiului Alexandria sub nr. 
27603/20.11.2013 si la S.C. Termic Calor Serv S.R.L. sub nr.319/20.11/2013; 
     -  prevederile Actului aditional nr. 4 /01.03.2019 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 
27603/20.11.2013; 
     - prevederile Procesului verbal de predare primire a bunurilor de retur care fac obiectul contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distributie a energiei termice in municipiul 
Alexandria nr. 1977/20.01.2014; 
      - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
      - prevederile art.129, alin (2), lit. c), alin (6), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al 
Romaniei; 
          În temeiul prevederilor art. 136, alin(1), art.139, alin.(1), alin (3), lit.g) , alin (5) si ale  art. 196, alin (1), 
lit. a) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei: 
 

HOTÃRÃŞTE: 

 

       Art.1. Se aproba preluarea unor  bunuri ce au facut obiectul  Contractului de delegare a gestiunii 
Serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in municipiul Alexandria, 
nr.27603/20.11.2013, incheiat cu S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L., cu elementele de identificare 
prevazute in anexa , care face parte integranta din prezenta hotarare. 
       Art.2. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 
Patrimoniu, Directiei Juridic Comercial, Directiei Economice si S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L, pentru 
cunoastere si punere in aplicare. 
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