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H O TA R A R E 

 
       Priveşte : prelungirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de salubrizare din  
                      municipiul Alexandria, aprobat prin H.C.L. nr.184/30.08.2010 

     
       Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinara, având în 
vedere: 

- expunerea de motive nr. 14704/11.07.2012, a Primarului municipiului Alexandria ; 
-   raportul comun de specialitate nr.14705/11.07.2012, al Serviciului Valorificare Patrimoniu, Directiei 

Administratie Publica Locala, Directiei Buget, Finante, Taxe si Imozite si Arhitect Sef; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al  municipiului  

Alexandria ; 
- adresa nr.2569/11.04.2012, a S.C. ALEXSAL PREST S.A. 
- prevederile H.C.L. nr.184/30.08.2010, privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de 
salubrizare din municipiul Alexandria ; 

- prevederile art.32, alin.(3) din Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilităti publice, cu 
modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art.14 din Legea nr.101/2006, a serviciului de salubrizare a localitatilor ; 
- prevederile art. 36,  alin.  (1),  alin.  (2),  lit.  (c),  alin.(5) lit.a  din Legea nr.215/2001, a 

administratei publice locale,  republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

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

           H O T A R A S T E : 
 

Art.1. Se prelungeste durata Contractului de delegare a gestiunii nr.17076/03.09.2010, pentru serviciul 
de salubrizare din municipiul Alexandria catre S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria, pana la data  la 
care va fi operational proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor din Judetul Teleorman” si 
va fi desemnat operatorul unic la nivel judetean, dar nu mai mult de 1 an. 
Art.2.Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii nr.17076/03.09.2010, raman 
neschimbate. 
Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria, pentru semnarea Actului aditional la contractul 
de delegare a gestiunii nr.17076/03.09.2010 
Art.4. Serviciul Cancelarie, va transmite prezenta hotarare Institutiei Prefectului judetului Teleorman 
pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria,  Directiei Buget Finante Taxe si Impozite,  
S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria si Serviciului Valorificare Patrimoniu, pentru cunoastere si 
punere in aplicare. 
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