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H O T Ă R Â R E 

 

Priveşte: aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciului public 
de  distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat 

din municipiul Alexandria 
 

            Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, avand 

in vedere: 

- expunerea de motive nr. 5315/17.02.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 5316/17.02.2015 al Direcţiilor Buget Finante, Taxe si Impozite 

si Administratie Publica Locala; 

- adresa nr. 3732/17.02.2015 a Consiliului local al Municipiului Alexandria in urma sedintei din 

data de 12.02.2015; 

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

Alexandria;  

- prevederile art. 5^2 din O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor 

centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 483/2006; 

- prevederile art. 23, art. 26, alin. (2), lit. „b”, art. 28, alin. (2) din Ordinului M.D.R.A.P. nr. 

1211/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor 

economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi 

furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d” si alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) 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 acoperirea partiala a pierderilor induse de prestarea serviciului public de 

distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din Municipiul Alexandria, 

inregistrate la S.C. Termic Calor Serv S.R.L. Alexandria, in suma de 200,00 mii lei din bugetul local al 

Municipiul Alexandria. 

Art.2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

judeţului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei Buget 

Finante, Taxe si Impozite, Direcţiei Administratie Publica Locala si S.C. Termic Calor Serv S.R.L. 

Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare.   
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