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                      CONSILIUL LOCAL 
 

 
                 HOTĂRÂRE 

 
Priveste:asigurarea finanţării lucrărilor de sistematizare pe verticală, racorduri la 
                utilităţi,întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii ,,Sală de sport’’ 
                situat în incinta Şcolii Alexandru Colfescu, Municipiul Alexandria, strada 
                Dunarii nr. 292, judetul Teleorman 

 
 
  Consiliul Local al municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în 
şedinţa ordinară, având in vedere: 
   -expunerea de motive nr.24330 din 25.10.2013 Primarului Municipiului 
Alexandria; 
  -raportul comun nr. 24331 din 25.10.2013 al Directiei Tehnic Investitii, Directiei 
Patrimoniu si al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite;  

-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local 
al Municipiului Alexandria; 

 -adresa nr. 5718/07.10.2013 a Companiei Nationale de Investitii S.A.; 
             -O.G. nr. 25/26.07.2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
"C.N.I." -S.A.; 
             - Legea nr. 1/5.01.2011 – Legea educaţiei naţionale; 
             - Hotărârea Guvernului nr. 818/3.07.2003 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport", realizat prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.; 
             - prevederile art. 36,  alin (2), lit. ,, d “ si ale alin. (6 ), lit.  ,, a „  din  Legea  215 
din 23 aprilie 2001 a  administratiei publice  locale, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
           - prevederile 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, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. -  Se aprobă finanţarea din bugetul local al Municipiului Alexandria a 
cheltuielilor aferente lucrărilor de sistematizare pe verticală, racorduri la utilităţi, 
întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii „Sală de sport” situat în incinta Şcolii 



Alexandru Colfescu din Municipiul Alexandria, strada Dunarii nr.292, judetul 
Teleorman. 
 Art. 2. -  Primarul Municipiului Alexandria, Directia Tehnic Investitii, Directia 
Patrimoniu si Directia Buget Finante, Taxe si Impozite din cadrul Primariei 
Municipiului Alexandria vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 
competenţelor ce le revin. 
               Art.3.- Prin  grija  Serviciului Cancelarie   prezenta  hotarare  va  fi transmisa 
Institutiei Prefectului  judetului  Teleorman  pentru  verificarea  legalitatii,  Primarului 
Municipiului  Alexandria, Directiei  Tehnic Investitii,  Directiei Patrimoniu si Directiei 
Buget Finante Taxe si Impozite, pentru  cunoastere si punere  in  aplicare. 
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                     Consilier,                                                                                    Secretar , 
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