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H O T Ă R Â R E 
 

Privind:   acordarea   unui   mandat special reprezentantului Consiliului local în 
Adunarea Generală la SC APA SERV SA pentru aprobarea achiziţionării de servicii juridice 
prin intermediul unei firme de avocatură specializate              
                   
                   
 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţă ordinară, 
având în vedere: 
 - expunerea de motive nr. 4466/27.02.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

-raportul de specialitate nr. 4467/27.02.2018 al Serviciului Juridic Comercial; 
 -adresa nr. 9089/17.11.2017 a SC APA SERV SA; 
 -HCL nr. 23/31.01.2018 privind incetarea mandatului de membru in AGA la SC APA SERV 
SA a d-lui Tabacitu Stefan si desemnarea altui membru imputernicit in AGA la SC APA SERV SA; 

-  - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria;  

• prevederile art. 64 din Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnica legislativa, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

• prevederile art.I, alin.2 -3 din O.UG. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor 
acte normative; 

• prevederile art. 36, alin.2, lit.d) și alin.6 pct.19 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 
215/23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Neacsu Ionut, legitimat cu C.I. seria TR, nr., cu 
domiciliul în Municipiul Alexandria, str. ,  în calitate de reprezentant al  Consiliului local în Adunarea 
Generală la SC APA SERV SA, pentru aprobarea achiziţionării de servicii juridice prin intermediul 
unei firme de avocatură specializate .      

Art. 2. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile HCL nr. 355/24.11.2017 
privnid  acordarea   unui   mandat special reprezentantului Consiliului local în Adunarea Generală la 
SC APA SERV SA pentru aprobarea achiziţionării de servicii juridice prin intermediul unei firme de 
avocatură specializate. 
 Art. 3. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria , prezenta hotărâre va fi transmisă 
Institutiei Prefectului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 
domnului Neacsu Ionut, Serviciului Juridic Comercial şi SC APA SERV S.A., pentru cunoastere si 
punere in aplicare.   
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