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CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

 

Priveste: organizarea manifestarilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2018 

 

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

extraordinara, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 12845 din 12.06.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 12846 din 12.06.2018 al Directiei Economica si Directiei 

Juridic, Comercial; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  

- prevederile H.C.L. nr. 86 din 29 martie 2018 privind aprobarea bugetului general al 

municipiului Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind aprobarea principalelor manifestari 

cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria pe anul 2018; 

- prevederile art. 36, alin. (7), lit.”a” 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. „f”  si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din 

Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 
 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba organizarea manifestarilor dedicate “Zilelor Municipiului Alexandria” 
2018 - Editia a  XXIV-a, in perioada 29 august – 02 septembrie 2018. 

Art.2. Finantarea cheltuielilor pentru organizarea “Zilelor Municipiului Alexandria” se 

face de la bugetul local, din sume provenite in principal din sponsorizari cuprinse la capitolul 

67.02 “Cultura, recreere si religie”.  

Art.3. Se aproba devizul estimativ de cheltuieli pentru organizarea “Zilelor Municipiului 

Alexandria” 2018 , anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotarare. 

Art.4. Se aproba Programul Zilelor Municipiului Alexandria 2018 - Editia a  XXIV-a, 

anexa nr. 2 care face parte din prezenta hotarare. 

Art.5. Se aproba comisia de organizare a manifestarilor dedicate “Zilelor Municipiului 

Alexandria” - Editia a  XXIV-a, anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotarare. 

     Art.6. Prin  grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

Alexandria, Directiei Economica - Compartiment Cultura Sport Tineret si Serviciului Juridic 

Comercial, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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