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H O T Ă R Â R E 
 
 

Priveşte: aprobarea actualizării valorii de investiţie şi a indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul „Modernizare reţea  agent termic primar de la 
CT Zonă la PT – uri în municipiul Alexandria”. 

 
 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în 
şedinţă extraordinară, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 4826/23.02.2009 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 4827 / 23.02.2009 al Direcţiei Tehnic Investiţii; 
- adresa nr. 702/23.02.2009 a S.C. Terma Serv S.R.L. Alexandria; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
- prevederile art. 40 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale; 
- prevederile cap. III. 1. din Ordinului MEF nr. 3722/2008 privind aprobarea 

Regulamentului de selecţie a solicitanţilor cofinanţărilor cuprinse în Programului 
naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor regenerabile de 
energie în sectorul public, pentru anii 2009 – 2010; 

- prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) şi ale alin. (6), lit “a”, pct. 14 din Legea nr. 
215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

În temeiul prevederilor  art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din  Legea 
nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. – Se aprobă actualizarea valorii de investiţie pentru obiectivul 

„Modernizarea reţea agent termic primar de la CT Zonă la PT – uri în municipiul 
Alexandria”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul 
„Modernizarea reţea agent termic primar de la CT Zonă la PT – uri în municipiul 
Alexandria”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  -  Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 
Local nr. 55 din 18.03.2008. 

Art. 4. –  Prin grija serviciului secretariat–administrativ, prezenta hotărâre va fi 
înaintată Prefecturii judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcţiei Tehnic Investiţii şi S.C. TERMA SERV S.R.L. 
Alexandria pentru cunoaştere şi  punere în aplicare. 
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Alexandria, 
Nr. 35 din 26 februarie 2009  
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