
 
 ROMANIA  

JUDETUL TELEORMAN  
MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTARARE  
Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 

,,Amenajare peisagistica in zona de blocuri 200, municipiul 
Alexandria” 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria , judetul Teleorman, intrunit in 

sedinta ordinara, avand in vedere:  
- expunerea de motive nr. 9166/18.04.2012, a Primarului municipiului 

Alexandria;  
- raportul de specialitate nr. 9167/18.04.2012, al Directiei Administratie 

Publica Locala, Directiei Buget Finante Taxe si Impozite si al Directiei Tehnic 
Investitii;  

- referatul nr. 1766/17.04.2012 al ADP Alexandria; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 

Local al municipiului Alexandria;  
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finantele 

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;  
- HG 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; 

- prevederile art. 36, alin (2), lit. b) si ale alin. (4 ), lit. a) si d) din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, 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. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare,  

HOTARASTE : 
 

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul, 
,,Amenajare peisagistica in zona de blocuri 200, municipiul Alexandria”, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi înaintată 
institutiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 



municipiului Alexandria, Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite, Directiei 
Administratie Publica Locala, Directiei Tehnic Investitii si Serviciului Public de 
interes local ADP Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  
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