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                        JUDEŢUL TELEORMAN 

                         MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
                          CONSILIUL LOCAL 

 
                             HOTĂRÂRE 

 
Priveşte: aprobarea contributiei proprii a U.A.T. Municipiul Alexandria pentru implementarea 
                proiectului „Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile 
               la Gradinita cu Program Normal nr.5 si Cresa Peco” in Municipiul Alexandria 

 
 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa extraordinara, 
având in vedere: 

• Expunerea de motive nr. 34103 din 07.11.2016 a Primarului Municipiului Alexandria; 
• Raportul comun  de specialitate nr. 34104 din 07.11.2016 al Directiei Tehnic Investitii si al 

Directiei Buget Finante Taxe si Impozite; 
• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria; 
• Prevederile Ordinului nr. 1818 din 20 septembrie 2016 al Ministrului mediului, apelor si padurilor 

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire 
care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 
incalzire, beneficiari unitati administrativ – teritoriale, institutii publice si unitati de cult; 

• Prevederile art. 36 alin. (2), lit. ,,b” din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin (1) si art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART 1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sistem de preincalzire centralizata a apei 
calde folosind energii regenerabile la Gradinita cu Program Normal nr.5 si Cresa Peco”, în 
cuantum de 137.300 lei (inclusiv TVA). 

ART 2. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 10% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 18.685 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Sistem de preincalzire 
centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la Gradinita cu Program Normal nr.5 si 
Cresa Peco”, in cazul in care proiectul va fi selectat in vederea finantarii de catre Administratia Fondului 
pentru Mediu. 
           ART 3. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 
Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Tehnic 
Investitii si Direcţiei Buget Finanţe Taxe si Impozite,  pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

    
                                                                                                               

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  
                   Consilier,                                                                            
             Ioan AUGUSTIN                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                        Secretar, 
                                                                                                               Jr. Iulian PURCARU 
 
 
 
 
 
Alexandria, 
Nr. 162 din 10 noiembrie 2016 



 


