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H O T A R A R E 
 
 

Priveste:  stabilirea indemnizatiei pentru reprezentantii Consiliului local in AGA, CA si 
comisiile de cenzori ale societatilor comerciale de subordonare locala. 

 
 

  Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 
ordinara, avand in vedere: 

-expunerea de motive nr. 289 din 07 ianuarie 2009 a Primarului municipiului 
Alexandria; 

-raportul de specialitate nr. 291 din 07 ianuarie 2009 al Serviciului secretariat-
administrativ; 

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

-prevederile art. 15318, alin. (1), art. 161, alin. (3) din Legea nr. 31/1990 a 
societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile H.G.R. nr. 1715 din 30 decembrie 2009 privind unele masuri pentru 
diminuarea cheltuielilor la entitatile la care capitalul social este detinut integral sau 
majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala; 

-prevederile art. 36, alin. (2), lit. „a” si ale alin. (3), lit. „c”  din Legea nr. 215 din 
23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115  , alin. (1), lit. “b” din 
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 

Art. 1.- Se stabileste indemnizatia de 1% din indemnizatia lunara a directorului 
pentru reprezentantii Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala 
a Actionarilor, in Consiliile de Administratie si in comisiile de cenzori de la S.C. 
TRANSLOC PREST S.A. Alexandria, S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria si S.C. 
APA CANAL S.R.L. Alexandria. 

Art. 2.- Pe data prezentei inceteaza aplicabilitatea prevederilor art. 2 din H.C.L. 
nr. 27 din 18 iulie 2008. 

 



Art. 3.- Prin grija Serviciului secretariat-administrativ, prezenta hotărâre va fi 
transmisa Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, 
Primarului municipiului Alexandria si societatilor comerciale nominalizate la art. 1 
pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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