
ROMÂNIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
            Priveste: aprobarea din bugetul local a plății facturilor la energie electrică pentru 5

locuințe tip modul situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul
Alexandria, ai căror chiriași au decedat

            Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa  ordinară,
având în vedere :
       - referatul de aprobare nr.1932/16.01.2023  al Primarului municipiului Alexandria ;
       -raportul de specialitate nr. 1933/16.01.2023 al Directiei Patrimoniu, Direcției Economic si
Directiei Juridic, Comercial;
        -avizele  comisiilor  de  specialitate  pe  domenii  de  activitate  ale  Consiliului  local  a
municipiului Alexandria;
       - adresa nr.60052119372/16.11.2022 a CEZ VÂNZARE;
       - adresa nr.112/05.01.2023 a Direcției de Asistență Socială; 
        -prevederile art.84, alin.(3), (4) și (5) si ale art.129, alin.(2), lit.”c”, alin.(7), lit.”q”, din
O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare      
         În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit.”a” şi ale art. 139 alin. (3), lit.”g” din O.U.G.
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E :
 
        Art. 1.- Se aprobă plata sumei de 25.358 lei reprezentând debite acumulate pentru neplata
facturilor  de  energie  electrică  către  CEZ VÂNZARE pentru  5  locuințe  tip  modul  situate  pe
Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria, ai căror chiriași au
decedat  
      Art. 2 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi
transmisă  Instituţiei  Prefectului  judeţului  Teleorman  pentru  verificarea  legalităţii,  Primarului
municipiului Alexandria si compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei  Municipiului
Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,
                    CONSILIER,                                                               SECRETAR GENERAL, 
                   Augustin Ioan                                                                Alexandru Răzvan Ceciu 
  

ALEXANDRIA 
Nr. 25 din 25  ianuarie 2023



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Nr. 1932 din 16.01.2023

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea din bugetul local a plății facturilor la energie

electrică pentru 5 locuințe tip modul situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504,
pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria, ai căror chiriași au decedat

         Prin HCL nr.255/31.07.2019 privind relocarea chiriasilor din blocurile sociale B10
si  B11,  str.1  Mai,  nr.107  au  fost  repartizate  locuințele  tip  modul  situate  pe  Șoseaua
Alexandria-Pitești, DJ 504, Pct.T52, nr.2D, Municipiul Alexandria.       
        Titularii contractelor de închiriere pentru casele modulare nr.13, 14, 15, 26 și 44 au
decedat, acumulând debite din neplata facturilor de energie electrică.
         Cele 5 persoane care au deținut contractele de închiriere au locuit singure și în acest
moment cele 5 locuințe nu pot fi repartizate altor familii deoarece sunt înregistrate debite
mari la plată la energia electrică, debite ce nu pot fi puse în sarcina noilor chiriași.
         Prin adresa nr.112/05.01.2023, Direcția de Asistență Socială ne aduce la cunoștință
că, conform bazelor de date deținute de aceștia, titularii contractelor de la casele modulare
menționate mai sus au depus solicitări ca persoane singure, fără a declara alte persoane în
componența familiei.
        CEZ Vânzare,  prin  adresa  nr.60052119372/16.11.2022  ne  comunică  situația
debitelor restante acumulate pentru neplata facturilor de energie electrică, penalitățile și
taxele serviciilor prestate de deconectare precum si tabelul nominal cu beneficiarii  din
casele modulare care au înregistrat debite pentru neplata facturilor la energie electrică.
          În  acest  scop,  în  conformitate  cu prevederile  art.  136,  alin.  (1)  din O.U.G.
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu a unui proiect de hotărâre cu privire la
aprobarea din bugetul local a plății  facturilor la energie electrică pentru 5 locuințe tip
modul  situate  pe  Soseaua  Alexandria-Pitesti,  DJ  504,  pct.T52,  nr.2D,  municipiul
Alexandria, ai căror chiriași au decedat, proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga
documentație, să fie supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului
Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăgușin



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Direcția Patrimoniu
Direcția Economic
Direcția Juridic Comercial
Nr. 1933 din 16.01.2023

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea din bugetul local a plății facturilor la energie
electrică pentru 5 locuințe tip modul situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct.T52,

nr.2D, municipiul Alexandria, ai căror chiriași au decedat

         Prin referatul  de aprobare  nr.1932/16.01.2023 Primarul  Municipiului  Alexandria
propune  întocmirea  unui  proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  din  bugetul  local  a  plății
facturilor  la  energie  electrică  pentru  5 locuințe  tip  modul  situate  pe  Soseaua Alexandria-
Pitesti, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria, ai căror chiriași au decedat

         Locuințele tip modul situate pe Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 504, Pct.T52, nr.2D,
Municipiul  Alexandria  au  fost  repartizate  prin  HCL  nr.255/31.07.2019  privind  relocarea
chiriasilor din blocurile sociale B10 si B11, str.1 Mai, nr.107.       
        Titularii contractelor de închiriere pentru casele modulare nr.13, 14, 15, 26 și 44 au
decedat, acumulând debite din neplata facturilor de energie electrică.
         Cele 5 persoane care au deținut contractele de închiriere au locuit singure și în acest
moment cele 5 locuințe nu pot fi repartizate altor familii deoarece sunt înregistrate debite mari
la plată la energia electrică, debite ce nu pot fi puse în sarcina noilor chiriași.
         Prin adresa nr.112/05.01.2023, Direcția de Asistență Socială ne aduce la cunoștință că,
conform  bazelor  de  date  deținute  de  aceștia,  titularii  contractelor  de  la  casele  modulare
menționate mai sus au depus solicitări ca persoane singure, fără a declara alte persoane în
componența familiei.
         Furnizorul  de  energie  CEZ Vânzare,  prin adresa  nr.60052119372/16.11.2022 ne
comunică situația debitelor restante acumulate pentru neplata facturilor de energie electrică,
penalitățile  și  taxele  serviciilor  prestate  de  deconectare  precum  si  tabelul  nominal  cu
beneficiarii din casele modulare care au înregistrat debite pentru neplata facturilor la energie
electrică.
       Ținând cont de cele menționate mai sus, propunem spre analiză și aprobare Consiliului
Local plata sumei de 25.358 lei reprezentând debite acumulate pentru neplata facturilor de
energie  electrică  către  CEZ  VÂNZARE  pentru  5  locuințe  tip  modul  situate  pe  Soseaua
Alexandria-Pitesti,  DJ  504,  pct.T52,  nr.2D,  municipiul  Alexandria,  ai  căror  chiriași  au
decedat.  
        



        Susținerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentată pe prevederile
următoarelor acte normative și administrative:          
         -O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
       - adresa nr.60052119372/16.11.2022 a CEZ VÂNZARE;
       - adresa nr.112/05.01.2023 a Direcției de Asistență Socială.
           
       Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/03.07.2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul
raport  de  specialitate la  proiectul  de hotărâre  privind aprobarea din bugetul  local  a  plății
facturilor  la  energie  electrică  pentru  5 locuințe  tip  modul  situate  pe  Soseaua Alexandria-
Pitesti, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria, ai căror chiriași au decedat, proiect
care, împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului
Local al municipiului Alexandria.
                
                                             
          
                  DIRECTOR,                                                                               DIRECTOR,                     
            Direcția  Patrimoniu                                                                     Direcția  Economică            
                Dumitru Oprea                                                                            Haritina Gafencu              
                                                                                                                       
                       
                                                                             
                                                                                                                                                                   
                   DIRECTOR,                                                                                
       Direcția Juridic, Comercial                                                      
              Postumia Chesnoiu                                                                        
                                                                                                                  
                                                                                                                                                      
                                                                                                                            Intocmit,
                                                                                                                       V. Ovedenie                       


	HCL 25_25.01.2023
	referat de aprobare
	raport



