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HOTARARE 
 

Privind : aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico – economici  la  obiectivul de investitii, 

,,Adapost pentru caini fara stapan in municipiul Alexandria” 

Consiliul  Local  al  municipiului  Alexandria ,  judetul  Teleorman,  intrunit  in  sedinta ordinara, avand  in  

vedere: 

- expunerea  de  motive nr.6600 /31.03.2011 a  Primarului  municipiului  Alexandria; 

- raportul  nr.6601/31.03.2011 al  Serviciului  Investitii Dirigentie de Santier Achizitii Publice; 

- raportul  comisiilor  de  specialitate  pe  domenii  de  activitate  ale  Consiliului  Local  al municipiului  

Alexandria; 

-  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/26.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 

- H.C.L. nr.19/10.02.2011 privind aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2011; 

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

- prevederile  art. 36,  alin (2), lit. ,, b “ si ale alin. (4 ), lit.  „a” si  „d”  din  Legea  215 din 23 aprilie  2001  a  

administratiei publice  locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

  In  temeiul  prevederilor  art.  45, alin. (1) si (3)  si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b”  din  Legea  nr. 215 din 23 

aprilie 2001  a  administratiei  publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE : 
Art.1. Se  aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici  la  obiectivul de investitii, ,,Adapost pentru 

caini fara stapan in municipiul Alexandria” ca urmare a modificarii cotei TVA de la 19% la 24%,si a devizului 

general la preturile lunii februarie 2011  conform  anexei care face parte  integranta  din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu data prezentei isi inceteaza prevederile HCL nr.122/31.10.2007 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico – economici  la  obiectivul de investitii ,,Adapost pentru caini fara stapan in municipiul Alexandria” 

            Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi înaintată institutiei Prefectului judeţului 

Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Investiţii Dirigentie de 

Santier Achizitii Publice si Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite pentru cunoaştere şi  punere în aplicare. 
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