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H O T Ă R Â R E 
 
Priveşte: aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei în municipiul 

Alexandria pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2011 
 
 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în 
şedinţă de indata,  având în vedere: 
 - adresa nr. 787/07.03.2011 din partea S.C. TERMA SERV S.RL. Alexandria 

- expunerea de motive nr.5078 /08.03.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
-  raportul nr.  5079/08.03.2011 al Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi Impozite; 
-  avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
- prevederile art. 3, alin. (1) din O.G.R. nr. 36/2006 şi ale Ordinului nr. 

21/514/2006 al Preşedintelui ANRE şi ANRSC privind aprobarea metodologiei de 
stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea 
combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme 
centralizate ; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit “d” si ale alin (6), lit.”a”, pct. 14 din Legea nr. 215 din 
23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul prevederilor  art. 45, alin. (1), ale art. 115, alin. (1), lit. b) din  Legea nr. 215 
din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. – Se aprobă preţul local al energiei termice facturată populaţiei în 

municipiul Alexandria în sumă de 200 lei/Gcal inclusiv TVA, pentru luna ianuarie  
2011.  

Art. 2. – Se aprobă preţul local al energiei termice facturată populaţiei în 
municipiul Alexandria în sumă de 200 lei/Gcal inclusiv TVA, pentru luna februarie 
2011.  

Art. 3. – Se aprobă preţul local al energiei termice facturată populaţiei în 
municipiul Alexandria în sumă de 274 lei/Gcal inclusiv TVA, pentru luna martie  2011.  

Art. 4. –  Prin grija serviciului cancelarie, prezenta hotărâre va fi înaintată 
Prefecturii judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria, Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi Impozite şi S.C. TERMA SERV S.R.L. 
Alexandria pentru cunoaştere şi  punere în aplicare. 
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