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MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARARE 
 
          Priveste : constituirea fondului de risc in suma de 220.047 lei  platibila in 4 transe trimestriale 
in suma de 55.011,75 lei  aferent creditului contractat de SC APA SERV SA  Alexandria cu garantia  
Municipiului Alexandria 
 
        Consiliul Local al municipiului Alexandria , judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara 
avand in vedere: 
              - expunerea de motive nr.11971/29.05.2013 a Primarului Municipiului Alexandria; 
             - raportul de specialitate nr.11972/ 29.05.2013 al Directiei buget finante, taxe si impozite ; 
             - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al 
municipiului Alexandria; 
             -prevederile art.64 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu       
modificarile si completarile ulterioare ; 

                              - prevederile   Hotararea nr.24/29.01.2008 privind acordul de principiu de garantare partiala a 
imprumutului care va fi contractat de catre SC Apa Serv Sa necesar proiectului ,, Reabilitare si 
extinderea sistemelor de alimentare cu apa  canalizare in judetul Teleorman; 
           - prevederile art.36, alin(4) lit,,b’’ si alin(6) lit,,a’’ din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  
             In temeiul prevederilor art.45 ,alin(1) si (2) ,lit,,a’’ si ale art.115 alin(1) ,lit,,b’’din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata,cu modificarile si completarile ulterioare 
 

H O T A R A S T E: 
 

          Art.1. – Se aproba constituirea fondului de risc in suma de 220.047 lei platibila in 4 transe 
trimestriale in suma de 55.011,75 lei  aferent creditului contractat de SC APA SERV SA  Alexandria 
cu garantia  Municipiului Alexandria. 
          Art.2. – SC APA SERV SA Alexandria va vira suma de 220.047 lei  platibila in 4 transe 
trimestriale in suma de 55.011,75 lei in contul comunicat de Municipiul Alexandria deschis pe 
seama acestuia la Trezoreria Municipiului Alexandria; 
         Art.3. – In cazul in care  Municipiul Alexandria efectueaza plati din fondul de risc aferente 
unor scadente neonorate de garantat, reintregirea fondului de risc se va efectua pe seama sumelor 
recuperate de la SC APA SERV SA  Alexandria. 
         Art.4. - Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, 
Directiei buget finante taxe si impozite , SC APA SERV SA  Alexandria, pentru cunoastere si 
punere in aplicare 
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