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Priveste: aprobarea documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul de investitii              
,,Reabilitarea si modernizarea localului Scolii gimnaziale nr.6” in Municipiul Alexandria, strada 1 Mai 
nr. 107. 

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

vedere: 

• Expunerea de motive nr. 30889/16.11.2017 a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul de specialitate nr. 30890/16.11.2017 al Directiei Tehnic Investitii si al Directiei Economice; 

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

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

• Prevederile art. 11, alin. (14) lit.b din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 
10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 

• Prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 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. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se aproba documentatia tehnico – economica la obiectivul de investitii,, Reabilitarea si 
modernizarea localului Scoalii gimnaziale nr.6” in Municipiul Alexandria, strada 1 Mai nr. 107, 
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.  2.  Cu data prezentei se abroga HCL nr. 13/16 ianuarie 2014. 
Art. 3. 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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