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CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARARE 
 

  Priveste : aprobarea “Planului Integrat de Dezvoltare Urbana al municipiului Alexandria” 
 

 
            Consiliul Local al municipiului Alexandria, Judetul Teleorman, intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere: 
- expunerea de motive nr. 6915 din 19 martie 2009 a Primarului municipiului 

Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 7019 din 20 martie 2009 al al Direcţiei Management 

şi Direcţiei Tehnic – Investiţii; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operational Regional 2007 - 

2013, Axa prioritara 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, 
Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: 
Centre urbane; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit.”b” si ale alin. (4), lit. “e” din Legea nr. 215 din 23 
aprilie 2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

         In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) si (2) si ale  art. 115, alin. (1), lit “b” din Legea  
               nr.   215 din 23 aprilie 2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si   
               completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE : 
 
 

         Art.1.- Se aproba “Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al municipiului Alexandria” 
prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 
         Art.2.- Se aproba implementarea in integralitate si la termen al “Planului Integrat de 
Dezvoltare Urbana al municipiului Alexandria” inclusiv asigurarea tuturor resurselor materiale, 
umane si financiare necesare in acest sens. 
        Art.3.- Se aproba implementarea tuturor proiectelor individuale componente ale 
“Planului Integrat de Dezvoltare Urbana al municipiului Alexandria” pentru care solicitam 
finantare, inclusiv prin asigurarea tuturor resurselor materiale, umane si financiare necesare 
pentru implementarea acestora. 
        Art.4.- Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze Declaratia 
individuala de asumare a Planului Integrat.  
        Art.5- Prin grija Serviciului Secretariat Administrativ prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 
Alexandria si Directiei Management pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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