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                      HOTĂRÂRE 

 
Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a costurilor privind lucrarile ce 

urmeaza a fi suportate de Municipiul Alexandria din bugetul local aferente  
obiectivului de investiţii ,,Locuinte pentru tineri destinate inchirierii – specialisti  
din sanatate, situat in judetul Teleorman, Municipiul Alexandria- strada Ion 
Creanga Zona Modern, bl. G, sc. A” 

 
   Consiliul Local al municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa 
extraordinara, având in vedere: 
   -expunerea de motive nr. 20907 din 27.08.2014 a Primarului Municipiului Alexandria; 
   -raportul comun nr. 20908  din 27.08.2014  al Directiei Tehnic Investitii si al Directiei 
Buget Finante Taxe si Impozite;  

 -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 

- prevederile HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 
pentru Locuinte; 
            -prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele 
publice locale ; 
           -prevederile art. 36 alin. (2), lit. ,,b”, alin. (4) lit. ,,d” din Legea 215/2001 privind  
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 In temeiul art. 45 alin. (1) si (3) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.-Se aproba documentatia tehnico-economica si costurile privind lucrarile ce 
urmeaza a fi suportate de Municipiul Alexandria, din bugetul local, aferente obiectivului de 
investiţii ,,Locuinte pentru tineri destinate inchirierii – specialisti din sanatate, situat in 
judetul Teleorman, Municipiul Alexandria - strada Ion Creanga Zona Modern, bl. G, sc. A”, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2.- Prin  grija  Serviciului Cancelarie   prezenta  hotarare  va  fi transmisa 
Institutiei Prefectului  judetului  Teleorman  pentru  verificarea  legalitatii,  Primarului 
Municipiului  Alexandria, Directiei  Tehnic Investitii,  Directiei Buget Finante Taxe si Impozite 
si Agentiei Nationale pentru Locuinte, pentru  cunoastere si punere  in  aplicare.         
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                  Consilier,                                                                       Secretar, 
               Ionut NEACSU                                                            Jr. Iulian PURCARU 
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