
ROMÂNIA 
JUDEŢEAN TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Priveşte: plata sumei de 375.038,23 lei către KARPI EXPERT SRL  cu titlu de 

garanţie   în contractul de credit nr.16/530/K/7.07.2011 
 

            Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
ordinară, având în vedere: 
- expunerea de motive nr.30768/25.11.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate  nr.30769/25.11.2014 al Direcţiei Administraţie Publică 

Locală şi Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite ; 
- adresa nr.20941/27.10.2014 a Băncii Comerciale Române SA; 
- adresa nr.30006/18.11.2014 a ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMÂNIA  mandatar 

al  SC KARPI EXPERT SRL; 
- prevederile HCL nr.180/22.12.2005 şi HCL nr.58/31.03.2008 
- contractul de credit nr.16/530/K/7.07.2011; 
- raportul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;  
- prevederile art. 4, art.10 şi art.36 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115,  alin. (1), lit. „b” din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă plata sumei de 375.038,23 lei cu titlu garanţie  către SC KARPI 
EXPERT SRL, cu sediul în mun.Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr.133, Central Business 
Park, clădirea A, et.2, A257, sect.4, cesionar de creanţă monetară  în contractul de credit 
nr.16/530/K/7.07.2011,  prin mandatar ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMÂNIA, cu 
sediul în mun.Bucureşti, Calea Floreasca, nr.246C, clădirea SKY TOWER, et.11 şi 12, sect.1, 
pentru scoaterea de sub ipotecă a terenurilor proprietatea  privată a municipiului 
Alexandria, situate în zona DJ Alexandria-Lăceni, în suprafaţă de 6.727,00 mp, DJ 
Alexandria-Lăceni, în suprafaţă de 16.852,00 mp şi Zona Sere, în suprafaţă de 8.385,00 mp, 
ipotecate în anul 2005 către B.C.R.S.A, conform HCL  nr. 180/22.12.2005 şi HCL 
nr.58/31.03.2008, sumă ce va fi plătită din bugetul local, secţiunea de dezvoltare, Capitolul 
“venituri din valorificarea unor bunuri” – 39.02, subcapitolul “venituri de vânzarea  unor 
bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrative teritoriale. 

 



Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărîre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria,   Direcţiei Administraţie Publică Locală, Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi 
Impozite,  pentru cunoaștere și punere în aplicare.   
 
 
 
 
        PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ, 
               CONSILIER,                              SECRETAR, 
            Florea Voicilă                                                     Jr. Iulian  Purcaru   
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