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HOTARARE 
 
 

Priveste: asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de 
la bugetul de stat, prin PNDL, dupa achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii de 
agrement, imprejmuire si anvelopare anexa Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”. 
 

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

 Expunerea de motive nr. 26749/21.11.2018 a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr. 26750/21.11.2018 Directiei Tehnic Investitii si al Directiei 
Economice; 

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

 Prevederile art.9 alin (2) din OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 
locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile OMDRAPFE nr. 3406/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele 
alocate acestora pentru finantarea Programului national de dezvoltare locala, pentru judetul 
Teleorman, in perioada 2017-2020; 

 Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificarile si completarile 
ulterioare, 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. 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. 215/2001 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 proiectul ,,Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare anexa 
Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, in vederea finantarii acestuia prin Programul national de dezvoltare 
locala 2017-2020. 

Art. 2. Se aproba valoarea totala a proiectului ,,Modernizare spatii agrement, imprejmuire si 
anvelopare anexa Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare” in cuantum de  537.936 lei (inclusiv TVA). 

Art 3. Se aprobă contributia proprie in proiect a UAT Municipiul Alexandria reprezentand achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 33.416 lei (inclusiv TVA), pentru realizarea 
obiectivului ,,Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare anexa Scoala Gimnaziala 
Stefan cel Mare”. 



Art 4. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
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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