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Priveste:  modificarea HCL nr. 22/28.01.2016 de aprobare a indicatorilor tehnico – 
                  economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si  
                  refunctionalizare cladire (fost atelier) Liceul teoretic  A.I. Cuza” 
 

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

• Expunerea de motive nr. 6685/18.02.2016  a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul comun de specialitate nr. 6686/18.02.2016 al Directiei Tehnic Investitii si al 
Directiei Buget Finante Taxe si Impozite; 

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

• Adresa nr. 1584/11.01.2016 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; 

• Prevederile art. 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000, republicata, cu privire la normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

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

• Prevederile  art. 291 din Legea nr. 227 din 08 septembrie 2015-Codul fiscal; 

• 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 (3) 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. I. Se modifica art. 1 din HCL nr. 22/28.01.2016 de aprobare a indicatorilor tehnico – 
economici actualizati pentru obiectivul de investitii Reabilitare si  refunctionalizare cladire 
(fost atelier) Liceul teoretic  A.I. Cuza  si va avea urmatorul cuprins:  

,,Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico economici actualizati pentru obiectivul de investitii 
,,Reabilitare si  refunctionalizare cladire (fost atelier) Liceul teoretic  A.I. Cuza, conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare”. 

Art. II. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 
Alexandria, Directiei Tehnic Investitii si Directiei Buget Finante Taxe si Impozite, pentru 
cunoastere si punere in aplicare. 
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