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                              CONSILIUL LOCAL 
 
 

                                HOTĂRÂRE 
 
 

Priveşte: asumarea faptului ca infrastructura subiect al cererii de finantare 
              ,,Ferma Grup Scolar Agricol” va fi folosita strict pentru procesul 
               educational, conform curriculei aprobate pentru unitatea de 
               invatamant  
 
 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în 
şedinţa ordinara, având in vedere: 

• Expunerea de motive nr.20109 din 19.08.2014 a Primarului Municipiului 
Alexandria; 

• Raportul comun  de specialitate nr.20110 din 19.08.2014 al Directiei Tehnic 
Investitii si al Directiei Administratie Publica Locala; 

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

• Prevederile capitolului nr. 9 –Politici publice, lit. F – Politica de imbunatatire a 
infrastructurii sociale, subpunctul F10, din anexa la HCL nr.361/19.12.2013 
privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locala a Municipiului Alexandria 
pentru perioada 2014 - 2020”; 

• Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007 
- 2013, Axa prioritara 3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de 
intervenţie 3.4 "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare 
profesionala continua";  

• Comunicarea nr. 15456/18.08.2014 a Directiei Organism Intermediar POR - ADR 
Sud Muntenia; 

• Prevederile art. 36 alin. (2), lit. ,,b” din Legea 215/2001 privind  administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin (1) si art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

ART 1. Se asuma faptul ca infrastructura subiect al cererii de finantare ,,Ferma 
Grup Scolar Agricol”, cod SMIS 53102, acceptat la finantare în cadrul Programului 
Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea 



şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă, va fi folosita strict pentru 
procesul educational, conform curriculei aprobate pentru unitatea de invatamant  
         ART 2. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Directiei Tehnic Investitii si Direcţiei Administratie Publica 
Locala,  pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

ART 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria si publicare pe site-ul propriu 
www.alexandria.ro/ al Primariei Municipiului Alexandria. 
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