
 
ROMÂNIA 

JUDETUL TELEORMAN  
MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

CONSILIUL LOCAL  
H O T Ã R Â R E  

 
Priveste : Modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciilor de salubrizare prestate 

de catre S.C. ALEXSAL PREST S.A.  
 
 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având 
în vedere:  

- expunerea de motive nr.  6.884  din 26.03.2013 a Primarului Municipiului Alexandria;  
- raportul de specialitate nr.  6.885 din 26.03.2013 al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite;  
- adresa nr.   6.883  din 26.03.2013 a Directorului General al S.C. ALEXSAL PREST S.A.;  
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
- prevederile H.C.L. nr. 161 din 30.07.2010 si H.C.L. nr. 174 din 06.09.2010 privind infiintarea 

S.C. ALEXSAL PREST S.A. ;  
- prevederile art. 15 alin. 1 lit b) şi alin. 3 lit. e) din Normele Metodologice de stabilirea, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor, aprobat de Ordinul nr. 109/2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;  

- prevederile art. 43 alin. 3 si alin. 5 din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilitati 
Publice; 

- prevederile art. 2, lit “a” din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art.142 alin. (2), lit “b” din Legea 31/1990 a societatilor comerciale republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art. 36 , lit.”a” si “d” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 
In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) si (2), lit. „c” 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 Ã R Ã S T E:  

 
Art.1. Incepand cu data de 01.04.2013 se aproba tarifele modificate pentru activitatile 

specifice serviciilor de salubrizare prestate de S.C. ALEXSAL PREST S.A., conform anexei, care 
face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2 Incepand cu data de 01.04.2013 isi inceteaza aplicabilitatea prevederile HCL nr. 
257/21.12.2010.  

Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotãrâre va fi transmisã Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman, pentru verificarea legalitãtii, Primarului municipiului Alexandria 
si S.C. ALEXSAL PREST S.A., pentru cunoastere si punere in aplicare.  
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