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                       CONSILIUL LOCAL 

 

                      HOTĂRÂRE 

 

Privind: însușirea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

"Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultura în municipiul Alexandria, 

județul Teleorman 

 

  Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa de 

indata, având in vedere: 

 Expunerea de motive nr.19736 din17.09.2018a Primarului municipiuluiAlexandria, 

 Raportul comun de specialitate nr.19737 din 17.09.2018 al Directiei Tehnic Investitii si al 

Directiei Economice, 

 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;, 

 Art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 

Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 

privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 Art. 36,  alin (2), lit. ,, b “ si ale alin. (4 ), lit. ,, d „  din  Legea  215 din 23 aprilie 2001  

aadministratiei publice  locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 Art.44 din legea 273/2006 privind finantele publice locale, 

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.Beneficiarul, Municipiul Alexandria, isi insuseste, in sensul luarii la cunostinta, 

documentatia tehnice, precum si valorile rezultate din documentatia economica, faza Studiu de 

Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare 

Casa de Cultura in municipiul Alexandria”, prevazuti in anexele care fac parte integranta din 

prezenta hotarare. 

             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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