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HOTĂRÂRE 

Priveşte:  aprobarea proiectului finanţat din fonduri structurale „Sistem de supraveghere în vederea 
creşterii siguranţei şi prevenirii criminalitătii în Municipiul Alexandria”, a contribuţiei la 
cheltuielile eligibile şi a cheltuielilor neeligibile legate de proiect, din bugetul local al 
Municipiului Alexandria  

 
      Consiliul Local al municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, 
având in vedere: 
                  - expunerea de motive nr. 6918 din 19 martie 2009 a Primarului municipiului Alexandria; 
                  - raportul comun de specialitate  nr. 7022 din 20 martie 2009  al Direcţiei Management şi 
Direcţiei Tehnic – Investiţii ; 
                  - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
                  - prevederile capitolelor II.5.1 şi III.3 din anexa la HCL nr.144 din 30 noiembrie 2007 
privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare economică şi socială a municipiului Alexandria”; 
                  - prevederile art. 36 alin. (2), lit. ,,b” din Legea 215/2001 privind  administraţia publică 
locala 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 aprobă proiectul „Sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si 
prevenirii criminalitatii in Municipiul Alexandria”  în valoare totală de 3.466.283,22 lei finanţat din 
fonduri structurale, Programul Operational Regional, 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, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  Art.2.- Se aprobă contribuţia la cheltuielile eligibile, în valoare de 57.255,27 lei, a 
proiectului prevăzut la Art.1.  
      Art.3.- Se aprobă cheltuielile neeligibile în valoare totală de 603.519,52  lei, reprezentând  
Taxa pe Valoare Adăugată în valoare de 551.979,52 lei şi alte cheltuieli neeligibile în valoare de 
51.540,00 lei, aferente implementării proiectului prevăzut la Art.1.  
      Art.4.- Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria, dl. Victor Drăguşin, să semneze  
Contractul de finanţare. 
      Art.5.- Prin grija Serviciului Secretariat Administrativ prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului 
Alexandria, Direcţiei Management şi Direcţiei Tehnic – Investiţii,  pentru cunoaştere şi punere în 
aplicare. 
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