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HOTARARE 

 

               Priveste: modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.6 la H.C.L.nr.250/29.10.2009, privind prelungirea 
liniei de    

                               creditare  catre S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, in vederea achitarii consumului 
de   

                              combustibil utilizat pentru furnizarea agentului termic 
              

      Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedintã extraordinara având în 
vedere: 

- expunerea de motive nr. 4951/21.02.2012, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.4952/21.02.2012, al  Serviciului Valorificare Patrimoniu, Directiei 

Administratie Publica Locala, Directiei Buget, Finante, Taxe si Imozite si Arhitect Sef; 
-   prevederile H.C.L.nr.250/29.10.2009, privind prelungirea liniei de creditare  catre S.C. TERMA 

SERV S.R.L. Alexandria, in vederea achitarii consumului de combustibil utilizat pentru furnizarea 
agentului termic 

- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/27.03.2000, privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata ;  

- prevederile art. 36, alin. (4), lit. ”b”,  din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), alin. (3) si ale  art. 115,  alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215 / 2001 
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 

      Art.1. Se  modifica Anexa nr.1 la H.C.L. nr.250/29.10.2009, privind prelungirea liniei de creditare  
catre S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, in vederea achitarii consumului de combustibil utilizat pentru 
furnizarea agentului termic,  ,,Lista terenurilor propuse a fi ipotecate pentru linia de credit a S.C. TERMA 
SERV S.R.L. Alexandria, si va avea cuprinsul prevazut in Anexa nr.1 la prezenta hotarare. 

             Art. 2. Se  modifica Anexa  nr.6 la H.C.L. nr.250/29.10.2009, privind prelungirea liniei de creditare  
catre S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, in vederea achitarii consumului de combustibil utilizat pentru 
furnizarea agentului termic, Plan de situatie si va avea cuprinsul prevazut in Anexa nr.2 la prezenta 
hotarare. 

Art.3. Se împuterniceste Primarul municipiului Alexandria pentru a intreprinde demersurile legale in 
vederea punerii in aplicare a prezentei hotarari. 

Art.4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 250/29.10.2009, raman neschimbate. 
Art.5. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Buget, 



Finante, Taxe , Impozite ,  Serviciului Valorificare Patrimoniu si Bancii Comerciale Romane, pentru 
cunoastere si punere in aplicare. 

                     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA,                  
                                CONSILIER,                                                                          SECRETAR,    
                     
                          Stefan  TABACITU                                                               jr. Iulian  PURCARU     
 
                                                                                                                                                                                                      
ALEXANDRIA, 
Nr. 29 din 29 februarie  2012 
 


	HOTARARE

