
 
 

ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARARE 
 

Priveste: aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii 
,,Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala gimnaziala nr.7”, in Municipiul 
Alexandria 

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

vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 26050/18.11.2019 a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr. 26051/18.11.2019 Directiei Tehnic Investitii si al Directiei 
Economice; 

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

 Prevederile OG nr.9/2019 pentru modificarea si completarea 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 Ordinului nr.2878/2019 pentru modificarea si completarea Ordinului 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. 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 valoarea totala a proiectului ,,Reabilitare, modernizare cladire 

(laboratoare multimedia) Scoala gimnaziala nr.7”, in Municipiul Alexandria in cuantum de 
2.052.474,127 lei (inclusiv TVA). 

Art. 2. Se aprobă contributia proprie in proiect a UAT Municipiul Alexandria reprezentand 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 843.203,12 lei inclusiv TVA, 
pentru realizarea obiectivului ,,Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) 
Scoala gimnaziala nr.7”, in Municipiul Alexandria. 



Art 3.  Prin grija Secretarului General al 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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