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HOTARARE 

 
Priveste:schimbarea denumirii Proiectului „ Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de 

finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a  

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020” în Proiectul 

„Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru  

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în 
perioada 2014-2020”, cod My SMIS 114439 si aprobarea co-finanţarii Proiectului „Sprijin 

pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 

2014-2020” . 

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

• Expunerea de motive nr. 1657/22.01.2018 a Primarului Municipiului Alexandria; 
• Raportul comun de specialitate nr.1658/22.01.2018 al  Directiei Economice, Serviciului 

Juridic Comercial si Directiei Tehnic Investitii; 
• Prevederile HCL nr. 310/11 noiembrie 2013 privind aprobarea co-finanţarii Proiectului 

„Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de Finanţare şi a documentaţiilor de 
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a  infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţul Teleorman în perioada 2014-2020”;  

• Adresa S.C. APA SERV S.A. nr.10170/27.12.2017, inregistrata la Primaria municipiului 
Alexandria sub nr. 34262/29.12.2017 insotita de adresa Ministerului Dezvoltarii 
Regionale Administratiei Publice si Fonduri Europene – Directia Generala Programe 
Europene Infrastructura Mare nr. 55547/14.09.2017 si nr. 56186/18.09.2017. 

• prevederile art. 15 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile art. 44 alin. (2) litera „a” şi „e” din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi (2), litera „c” şi ale art. 115, alin. (1) litera „b” 
din Legea administraţiei publice locale 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

, 
HOTARASTE: 

 
Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii Proiectului „ Asistenţă tehnică pentru pregătirea 

aplicaţiei de    



Finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a               

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020„ în Proiectul              
„Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru               

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în 

perioada 2014-2020”, conform prevederilor din Ghidul de finanţare POIM 2014-2020, forma 
modificată prin Ordinul 3347/19.06.2017 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene , precum si prin aprobarea Aplicatiei de Finantare cu adresa nr. 
55547/14.09.2017 a Directei Generale Programe Europene Infrastructura Mare - AM POIM . 

Art. 2. Se aprobă co-finanţarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria în cuantum 
de 5.421,56 lei (fara TVA), reprezentand 1% din valoarea eligibilă a      Proiectului „Sprijin 
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020” 
 

Art. 3. Cu data prezentei hotărâri orice prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea.  
 

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 
Alexandria, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” şi SC APA SERV SA 
pentru luare la cunoştinţă şi punere în aplicare. 
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