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HOTARARE 
 

 

Privind: aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici, 

pentru obiectivul de investitii ,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din 

zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria” 

 

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

ordinara, avand in vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 26052/18.11.2019, a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr. 26053/18.11.2019 al Directiei Tehnic Investitii si al 

Directiei Economice 

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

Municipiului Alexandria; 

 Scrisoare finalizare etapa Evaluare Tehnica si Financiara, nr. 19303/31.10.2019, emisa de OI 

– ADR Sud Muntenia; 

 Recomandarea in urma Evaluarii Tehnice si Financiara, nr. 19772/06.11.2019, emisa de OI – 

ADR Sud Muntenia; 

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

apelului de proiecte cu titlul POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, 

economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale; 

 Prevederile art.10 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentattiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate 

din fonduri publice, 

 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 in urma recomandarilor din Etapa de Evaluare 

Tehnica si Financiara pentru obiectivul de investitii ,,Imbunătățirea condițiilor 

infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, 

conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 



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

,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din 

Municipiul Alexandria”, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art.3. Se aproba atualizarea Descrierii investitiei ,,Imbunătățirea condițiilor 

infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, 

propusa a fi realizata prin proiectul de finantare, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art.4. Prin grija Secretarului General al 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 General, 

                                                                                                      Alexandru Razvan CECIU 
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