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HOTĂRÂRE 
     Prive te: acordarea unui mandat special, reprezentanţilor Consiliului Local al  
                               Municipiului  Alexandria  în Adunarea Generală a Asocia ilor SC  
                               TERMA SERV   SRL,  
                                                  
 
  
  Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în 
sedinţa extraordinară, având în vedere: 
 

 expunerea de motive nr.18653/6.09.2012 a Primarului municipiului Alexandria; 
 formularul de constatare i raportare a iregularită ilor nr. 2/17802/31.07.2012 – 

misiunea ad-hoc AUDITAREA ACTIVITĂ II FINANCIAR-CONTABILE 
EFECTUATE LA SC TERMA SERV SRL”  ; 

 plângerea penală nr.18203/30.08.2012 înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Alexandria;  

 raportul de cercetare administrativă în urma misiunii de audit public intern ad-hoc cu 
privire la  “AUDITAREA ACTIVITĂ II FINANCIAR-CONTABILE EFECTUATE 
LA SC TERMA SERV SRL” nr.18743/7.09.2012; 

 raportul de specialitate  nr.18750/7.09.2012 al Direcţiei Administraţie Publică Locală;  
 avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 
 prevederile Legii nr.31/1990 a societă ilor comerciale, republicată cu modificările i 

completările ulterioare i ale actului constitutiv al SC TERMA SERV SRL; 
 prevederile legii nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor 

operatori economici, cu modificările i completările ulterioare; 
 prevederile art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.a),alin.(3), lit.c), art.37 din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 In temeiul art.45 alin.(1) i art. 115 alin. (1) lit.b,  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1  Se acordă mandat special d-nului CLIPCEA ION şi d-nului RĂDOI FLOREA, 
reprezenta ii Consiliului Local al Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a 
Asocia ilor SC TERMA SERV SRL să voteze pentru: 

a) revocarea d-lui PĂRPĂLEA ROMICĂ, cetă ean român, domiciliat în 
mun.Alexandria, str.Bucure ti, bl.G103, sc.F, et.5, ap.22, din func ia de director 
general al SC TERMA SERV SRL;  

b) desemnarea d-lui BURCEA VIRGIL, cetă ean român, domiciliat în 
mun.Alexandria, str.Dunării,bl.916,sc.A, ap.1, posesor al CI, seria TR nr.359551, 
CNP 1691219344248,  în func ia de director general al SC TERMA SERV SRL. 



Art.2 Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă  Instituţiei 
Prefectului  judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, persoanelor nominalizate la 
art.1, Primarului Municipiului Alexandria, i SC TERMA SERV SRL, pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare. 
 
 
 
 

PRE EDINTE DE EDIN Ă, 
 CONSILIER                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                       Florea Voicilă                                                                            SECRETAR, 
                     Jr. Iulian Purcaru 
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