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Priveste: aprobarea tarifelor pentru inchirierea utilajelor aflate in administrarea  
                Serviciului public comunitar de interes local Administratia strazilor,  
                Constructii edilitare Alexandria si stabilirea cheltuielilor indirecte aferente  
                lucrarilor executate de acesta. 

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

vedere  
• Expunerea de motive nr. 6630/26.03.2010  a Primarului  municipiului Alexandria; 
• Raportul de specialitate nr. 6631/26.03.2010 al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite; 
• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
• Prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003 Codul Fiscal, modificata si completata; 
• Prevederile art. 5 alin. (1) lit. a si art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, modificata si completata; 
• Prevederile art. 62 si art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, modificata si 

completata; 
• Prevederile HG nr. 28/2008 privind privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

• Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", modificat si completat; 

• Ordinul nr. 276/2009 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi 
din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008; 

• Prevederilor anexei nr. 6 din Ordinul nr. 1568/2002 al Ministerului lucrarilor publice, 
transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind elaborarea 
devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din 
fonduri publice”, indicativ P91/1-02; 

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. c si alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 45 alin. (1) si alin. (3) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se aproba tarifele pentru inchirierea utilajelor aflate in administrarea Serviciului public 
Administratia strazilor, Constructii edilitare Alexandria, cuprinse in anexele nr. 1-15 care fac parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aproba cheltuielile indirecte aferente lucrarilor executate de Serviciul public 
Administratia strazilor, Constructii edilitare Alexandria, dupa cum urmeaza: 20% pentru lucrarile 
executate cu materialele achizitionate de Serviciu si 45% pentru lucrarile executate cu materialele 
beneficiarului. 



Art. 3. Prin grija Serviciului Secretariat-Administrativ prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria, Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite si Serviciului public Administratia strazilor, 
Constructii edilitare Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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