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                                HOTĂRÂRE 
 
 

Priveşte: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Ferma Grup 
               Scolar Agricol” Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
               Domeniul major de intervenţie 3.4 –Reabilitarea, modernizarea,  
               dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
               universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
               continuă,din bugetul local al Municipiului Alexandria. 
 
 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în 
şedinţa ordinara, având in vedere: 

• Expunerea de motive nr.  18642 din 29.07.2014 a Primarului Municipiului 
Alexandria; 

• Raportul comum  de specialitate nr. 18463 din 29.07.2014 al Directiei Tehnic 
Investitii si al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite; 

• Prevederile capitolului nr. 9 –Politici publice, lit. F – Politica de imbunatatire 
a infrastructurii sociale, subpunctul F10, din anexa la HCL nr.361/19.12.2013 
privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locala a Municipiului Alexandria 
pentru perioada 2014 - 2020”; 

• Prevederile Ordinului comun al MDRAP, MF si MFE 336/634/128/2014, privind 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru 
fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei 
Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de 
intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare", în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale" a Programului operaţional regional 2007 - 2013. 

• 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 proiectul ,,Ferma Grup Scolar Agricol” în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 – 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă. 



ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Ferma Grup Scolar Agricol”, 
în cuantum de 16.345.648,50 lei (inclusiv TVA). 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.135.251,70 
lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Ferma Grup Scolar Agricol”. 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Ferma Grup Scolar Agricol”, pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Municipiul 
Alexandria. 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

ART 6.  Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria, Victor 
DRAGUSIN, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele 
Municipiului Alexandria. 

ART  7. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr. 
210 din 14 iulie 2014. 
           ART 8. 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. 

ART 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la 
sediul Consiliului Local al Municipiului Alexandria si publicare pe site-ul propriu 
www.alexandria.ro/ al Primariei Municipiului Alexandria. 
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