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 H O T A R A R E 

 

 Priveste : modificarea anexei nr. 2 a HCL nr. 87/12.04.2011 privind stabilirea modalitatii de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. 

SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria 

 

 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere : 

 -expunerea de motive nr. 19570 din 12.08.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 

 - raportul de specialitate nr. 19571 din 12.08.2014 al Directiei Administratie Publica Locala, 

Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite si Directiei Patrimoniu; 

 - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 

 - prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile 

nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome; 

 - prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor 

care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea 

profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile art. 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile art. 36, alin (1), alin. (2) lit. ″ c ″ si ″ d ″, alin. (6) lit. ″ a ″ pct. 19 din Legea nr. 

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

 In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si 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 A R A S T E : 

 

 Art. I. -Se modifica  Cap. VII, pct. 7.1 din Anexa nr. 2 – Contract de delegare a gestiunii, a HCL nr. 

87/12.04.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea 

contractului de delegare a gestiunii catre S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria si va 

avea urmatorul cuprins:      “ Cap. VII 

 7.1. -Pentru bunurile administrate, delegatul va achita delegatarului o redeventa lunara in suma de 

100 lei platibila in 30  de zile de la emiterea facturii.” 

 Art. II.- Cu data prezentei inceteaza aplicabilitatea prevederilor art. I, pct. 7.1 al HCL nr. 

230/30.07.2014 privind modificarea si completarea HCL nr. 87/12.04.2011. 

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

Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Buget, 

Finante, Taxe si Impozite, Directiei Patrimoniu, Directiei Administratie Publica Locala si S.C. Serviciul 

Sanitar-Veterinar S.R.L. Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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