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HOTARARE 

 
Priveste: aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de 
               Investitii ,,Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei 
             U.M.”. 
 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 
extraordinara, avand in vedere: 
• Expunerea de motive nr. 6858/05.03.2015 a Primarului Municipiului Alexandria; 
• Raportul de specialitate nr. 6859/05.03.2015 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. 2242/25 februarie 2015 a Consiliului Judetean Teleorman; 
• Prevederile HCL nr. 68 din 26 februarie 2015 privind aprobarea devizului general 

actualizat al obiectivului de investitii ,,Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu 
Magurele – incinta fostei U.M.”; 

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

• Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013 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. 11, alin. (14) lit.b, lit.c din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013 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. 6 alin. (4), lit. c) din Ordinul nr. 2206 din 6 noiembrie 2014 privind 
modificarea si completarea 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 din Anexa nr. 4, pct A, art. 5 din H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

• Prevederile H.G. nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective finantate din fonduri publice; 

• 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 1. Se aprobă valoarea totală actualizata a obiectivului de investitii 
,,Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M.” în cuantum de 
14.131.302 lei (inclusiv TVA). 



ART 2. Se aprobă contributia proprie la realizarea obiectivului ,,Infrastructura si 
utilitati pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M.”, a UAT Municipiul Alexandria, în 
cuantum de 5.549.301 lei. 

ART 3.  Incepand cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr. 
335/07.11.2014. 

ART 4. 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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