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H O T Ă R Â R E 
 
 

Priveşte: modificarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică 
în municipiul Alexandria aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Alexandria nr. 69 din 31 martie 2008. 

 
 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
ordinară, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 14855 / 27.07.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 14856 /27.07.2010 al Direcţiei Tehnic Investiţii; 
- adresa nr. 3746 / 26.07.2010 a S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
- regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul 

Alexandria aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 69 din 
31 martie 2008; 

- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

- prevederile Legii 325/2006 a serviciilor publice de alimentare cu energie termică; 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit “d” si ale (alin 6), lit.”a”, pct. 14 din Legea nr. 215 

din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor  art. 45, alin. (1) şi (3), ale art. 115, alin. (1), lit. b) din  
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1. – Se modifică art. 245 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu 
energie termică în municipiul Alexandria aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Alexandria nr. 69 din 31 martie 2008, şi va avea următorul cuprins: 

„ Debranşarea totală sau parţială a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru 
apa caldă de consum ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiţii 
cumulative: 

a)condominiul să nu se afle în zona unitară de încălzire pentru care autoritatea 
administraţiei publice locale a stabilit că încălzirea se realizează exclusiv în sistem 
centralizat; 
b)acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării 
generale; 
c)anunţarea furnizorului şi a autorităţii administraţiei publice locale cu 30 de zile 
calendaristice înainte de debranşare; 
d)suportarea în totalitate a costurilor de către utilizator; 
e)asociaţia de proprietari va calcula suprafaţa utilă rămasă după debranşarea 
parţială, iar facturarea se va face în raport cu suprafaţa rămasă.” 
 
 
 



 
 
 
Art.2.  – Se modifică art. 246 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu 

energie termică în municipiul Alexandria aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Alexandria nr. 69 din 31 martie 2008 şi va avea următorul cuprins: 

„ Se interzice deconectarea : 
a)totală fără asigurarea încălzirii spaţiului cu destinaţie de locuinţă sau altă 

destinaţie cu o sursă alternativă de producere a energiei termice.” 
 
 
Art.3. – Prin grija serviciului secretariat – administrativ, prezenta hotărâre va fi 

înaintată Prefecturii judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcţiei Tehnic Investiţii, S.C. TERMA SERV S.R.L. 
Alexandria, precum şi asociaţiilor de proprietari din municipiul Alexandria pentru 
cunoaştere şi  punere în aplicare. 
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