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Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate pentru obiectivul de investiţii 

,,Amenajare spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta (module – containere)” in Municipiul 

Alexandria. 

   Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, având in 

vedere: 

 expunerea de motive nr. 16096 din 23.07.2018 a Primarului MunicipiuluiAlexandria; 

 raportul comun de specialitate nr. 16097 din 23.07.2018  al Directiei Tehnic Investitii si al Directiei 

Economice; 

 raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Localal Municipiului 

Alexandria; 

 Hotărârea Guvernului nr. 431/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Municipiul Alexandria, judeţul 

Teleorman; 

 Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016, actualizată, privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice;  

 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 aprilie2001 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 

aadministratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1.Se aproba documentatia tehnico-economica actualizata pentru obiectivul de investiţii 

,,Amenajare spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta (module – containere)” in Municipiul 

Alexandria, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.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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