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HOTARARE 

 

Priveste: aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciului public 

de             producere, transport, distributie si  furnizare a energiei termice pentru 

populatie in sistem centralizat din municipiul Alexandria 

 

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

vedere: 

• Expunerea de motive nr. 3116 din data de 09.02.2018 a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul de specialitate nr.3117 din data de 09.02.2018 al Directiei Economice si al Serviciului 

Juridic-Comercial 

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

• Adresa nr.327 din data de 08.02.2018 a S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.; 

• Hotararea Consiliului de Administratie nr. 03 din data de 06.02.2018; 

• Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 03 din data de 07.02.2018; 

• Prevederile art 5^2 din OG nr.36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor 

centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, aprobata cu modificari si completari prin 

OUG nr. 69/2011; 

• Prevederile art. 23, art. 26 alin. (2) lit.(b), art. 28 alin (2) din Ordinul M.D.R.A..P. nr. 1121/2014  

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 2014-2019 operatorilor economici 

care presteaza serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare 

a energiei termice in sistem centralizat catre populatie;  

• 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. (1) 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 aproba acoperirea partiala a pierderilor induse de prestarea serviciului public de 

producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din 

Municipiul Alexandria, inregistrate la S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. in suma de 100,00 mii lei din 

bugetul local al Municipiului Alexandria; 

 Art. II. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

Alexandria, Directiei Economice, Serviciului Juridic-Comercial si S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L., 

pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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