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HOTARARE 

 

Priveste: aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici,conform 

prevederilor OUG nr.114/2018 pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare, extindere, dotare 

si amenajare curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in 

Municipiul Alexandria   

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 23700 din 21.10.2019 a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr. 23701 din 21.10.2019 al Directiei Tehnic Investitii si al 

Directiei Economice; 

    Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria; 

 Prevederile Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul 

apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1 - Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investitii 4.4, 

Obiectivul Specific 4.4 din cadrul POR 2014-2020; 

 Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art.71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene; 

 Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

locale; 

 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind 

Codul administrativ al Romaniei; 

In temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) si  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, 

 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba devizul general actualizat conform art.71 din OUG nr.114/ pentru 

obiectivul de investitii ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la 

gradinita cu program prelungit Ion Creanga” in Municipiul Alexandria, conform Anexei nr. 

1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 



Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu program 

prelungit Ion Creanga” in Municipiul Alexandria, conform Anexei nr. 2 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

Alexandria, Directiei Tehnic Investitii si Directiei Economica, pentru cunoastere si punere in 

aplicare. 

 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA 

                   Consilier,               

           Silvia  COBARLIE 

                                                        

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                                     Secretar, 

                                                                                                   Alexandru Razvan CECIU 
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