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          Priveste : aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de Credit 

nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010, pentru prelungirea perioadei de indeplinire a 

conditiilor de tragere a creditului contractat de catre SC APA SERV SA in valoare de 

23.648.005 lei                                                                                                                                   

in vederea implementarii Proiectului Major de investitii ,, Reabilitarea si extinderea 

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman” in perioada 2007- 2013, 

si imputernicirea persoanei care va semna in numele autoritatii locale actul aditional   

 

        Consiliul Local al municipiului Alexandria , judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara avand in vedere: 
             - expunerea de motive nr.19577/12.08.2014 a Primarului Municipiului 

Alexandria; 

             - raportul de specialitate nr.19578/12.08.2014 al Directiei buget finante, taxe si 

impozite si Directia administratie publica locala; 

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

municipiului Alexandria; 

             - adresele nr.4474/12.05.2014 si  7065/06.08.2014 –  a  SC APA SERV SA 

             - contractul de credit nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010; 

             - OG nr.9/2010 – privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii 

proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele 

structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare; 

            -  actul aditional nr.4 la contractul de finantare nr.89275/16.03.2009; 

             -prevederile art.64 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu       

modificarile si completarile ulterioare ; 

             - prevederile   Hotararea nr.24/29.01.2008 privind acordul de principiu de 
garantare partiala a imprumutului care va fi contractat de catre SC Apa Serv Sa necesar 

proiectului ,, Reabilitare si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si                                                                                                                           

canalizare in judetul Teleorman; 

            - prevederile art.8 alin.(2) lit,,g’’ si art.44 alin(2) lit,,b’’din Legea nr.51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilitati publice; 

            - prevederile art.12(1) lit,,g’’,art.36 alin(1)si (2) din Legea nr.241/2006 a 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; 

             -prevederile art.36, alin(4) lit,,b’’ si alin(6) lit,,a’’ din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

             In temeiul prevederilor art.45 ,alin(1) si (2) ,lit,,a’’ si ale art.115 alin(1) ,lit,,b’’din 

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 

H O T A R A S T E: 



 

 

          Art.1. – Se aproba  incheierea unui act aditional la Contractul de Credit 

nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010, pentru prelungirea perioadei de indeplinire a 

conditiilor de tragere a creditului contractat de catre SC APA SERV SA in valoare de 

23.648.005 lei in vederea implementarii Proiectului Major de investitii ,, Reabilitarea si 

extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman” in perioada 

2007- 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Art. 2. Perioada de indeplinire a conditiilor de tragere a creditului contractat de 

catre     

        SC APA SERV SA in valoare de 23.648.005 lei va fi prelungita  pana la data de 

11.11.2014. 

 

          Art.3. – Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru semnarea 

actului aditional la Contractul de Credit nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010, pentru 

prelungirea perioadei de indeplinire a conditiilor de tragere a creditului de catre SC APA 

SERV SA in valoare de 23.648.005 lei.  

 

          Art.4  - Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL 150/15.05.2014 privind  

aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de Credit nr.Teleorman SJ-

CC/65/886/12.11.2010, pentru prelungirea perioadei de indeplinire a conditiilor de tragere a 

creditului contractat de catre SC APA SERV SA in valoare de 23.648.005 lei in vederea 

implementarii Proiectului Major de investitii ,, Reabilitarea si extinderea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman” in perioada 2007- 2013, si 

imputernicirea persoanei care va semna in numele autoritatii locale actul aditional.  

 

         Art.5. - 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 ,Directia administratie publica locala, SC 

APA SERV SA  Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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