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ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
Priveste: modificarea si completarea anexei 2 la H.C.L. nr. 87 din 12.04.2011 privind 
              stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si  
              atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. SERVICIUL SANITAR 
            VETERINAR S.R.L ALEXANDRIA. 
 

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta 

extraordinara, avand in vedere: 
- expunerea de motive nr. 10982 din 07.06.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr.10983 din 07.06.2011 al Directiei Administratie Publica 

Locala; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 
- prevederile art. 58, alin(1), din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.36, alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea 215 din 23 

aprilie 2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se modifica si se completeaza pct. 6.2, cap VI, al anexei nr. 2 la HCL nr. 87 din 
12.04.2011 si va avea urmatorul cuprins:  
„Veniturile delegatului se constituie: 

a) prin încasarea de la clienţi persoane fizice şi juridice, sub formă de preţuri sau tarife 
aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local, a sumelor reprezentând contravaloarea 
serviciilor furnizate/prestate.  

b) alte sume de la bugetul local acordate în condiţiile legii." 
Art.  2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 87/12.04.2011 raman neschimbate. 
Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria, Directiei Buget Finante Taxe si Impozite, Serviciului Valorificare Patrimoniu si SC 
SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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