
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 

                     H O TĂR Â R E  

 

Priveşte: actualizarea preţurilor la apa potabilă şi a tarifelor la canalizare-epurare 
practicate de S.C. APA SERV S.A. Alexandria, pentru municipiul Alexandria 

 

Consiliul   local   al   municipiului   Alexandria,  judeţul Teleorman întrunit in şedinţă 
de lucru, având in vedere: 

-expunerea de motive nr.14739/23.07.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
-raportul comun de specialitate nr. 14740/23.07.2010 al Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe si 
Impozite şi Direcţiei Tehnic Investitii; 
-adresa nr.7729/08.07.2010 a S.C. APA SERV S.A. Sucursala Alexandria; 
-avizul nr.3416548/31.03.2010 dat de  Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 
-avizul nr.3418482/08.07.2010 dat de  Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 
-rapoartele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 
-prevederile art. 8, alin. (2), lit. „j" din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice; 
-prevederile art. 12, alin. (1), lit. „i" si art. 34, alin. (5) din Legea nr. 241/2006 a 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; 
-prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr. 75 din 06.02.2009; 
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 58/2010, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 51/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale; 
-prevederile art. 36 alin. (2) , lit. “d” şi alin. (6) pct. 14 din Legea nr. 215 din 23 

aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare, 

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 
administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1- Se aprobă actualizarea preţurilor la apa potabilă şi a tarifelor la canalizare-epurare 
practicate de S.C. APA SERV S.A. Alexandria, pentru serviciile de furnizare apă potabilă, 
canalizare-epurare în municipiul Alexandria, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, începând cu luna iulie. 

Art.2-Se aprobă “Planul de creştere a tarifelor” practicate de S.C. APA SERV S.A, 
Sucursala Alexandria, pentru serviciile de furnizare apă potabilă, canalizare – epurare conform 
anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 3.Cu data prezentei încetează aplicabilitatea prevederilor HCL nr. 125/16.06.2009. 
           Art. 4.- Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi înaintată Instituţiei 
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria, Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite, Direcţiei Tehnic Investiţii, Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul" şi S.C. APA SERV S.A., pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare. 
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           Ovidiu OANĂ            jr. Iulian PURCARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandria, 
Nr. 152 din 30 iulie 2010 
 

 
 


