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HOTARARE 
 
 

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice actualizate, faza Studiu de 
fezabilitate, si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Retea de iluminat 
public pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria” 

 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand 

in vedere: 

 Expunerea de motive nr. 15797 din 18.07.2018 a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr. 15798 din 18.07.2018 al Directiei Tehnic Investitii si al Directiei 
Economice; 

 Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria; 

 Prevederile Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de 

proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI –Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, 

Operatiunea C-Iluminat public din cadrul POR 2014-2020; 

 Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice 
locale; 

 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 45 alin. (1) si (2) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1. Se aproba documentatia tehnico economica actualizata, faza Studiu de fezabilitate, 
pentru obiectivul de investitii ,,Retea de iluminat public pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei 
U.M. in Municipiul Alexandria”, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Retea de 
iluminat public pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”, conform 
Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Se aproba Descrierea investitiei ,,Retea de iluminat public pe Soseaua Turnu Magurele 
– incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”, propusa a fi realizata prin proiectul de finantare, 
conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa catre 
Institutia Prefectului – Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 
Alexandria, Directiei Tehnic Investitii si Directiei Economice pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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