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H O T Ă R Â R E 
 

Priveşte:  aprobarea organizării si desfasurarii licitaţiei publice privind realizarea obiectivului   

“Reabilitare cartier zona blocurilor 700 - 714 (Str. C-tin Brancoveanu –  

          Str. 1 Mai – Str Al. Ghica)” in municipiul Alexandria, prin contract cu plata in rate 

 
 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinara având în 

vedere: 

- expunerea de motive nr. 4056/21.02.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul nr. 4057/21.02.2011 al Serviciului Investitii Dirigentie de Santier Achizitii Publice si Directiei 

Buget, Finante, Taxe si Impozite; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 

- H.C.L. nr.19/10.02.2011 privind aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2011; 

- prevederile art. 36, alin. (4), lit.a) si d) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor  art. 45, alin. (1) şi (2) lit.”b”, ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din  Legea nr. 215 din 

23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. – Se aprobă organizarea si desfăşurarea licitaţiei publice privind realizarea obiectivului 

“Reabilitare cartier zona blocurilor 700 - 714 (Str. C-tin Brancoveanu - Str. 1 Mai – Str Al. Ghica)” in municipiul 

Alexandria, prin contract cu plata in rate, valoarea proiectului de investitii: C + M = 2.550.345,19 lei. 

Art.2. – Termenul de rambursare al valorii investiţiei va fi de 2 ani, incepand cu data receptiei privind 

finalizarea lucrarilor. 

Art.3 –  Contractul va fi supus spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.  

Art.4 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria în vederea organizării şi desfăşurării 

licitaţiei şi semnării contractului de atribuire. 

Art.5. –  Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi înaintată institutiei Prefectului 

judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Investiţii 

Dirigentie de Santier Achizitii Publice si Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite pentru cunoaştere şi  

punere în aplicare. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 
        CONSILIER,                SECRETAR, 

                  FILICA GANEA                                                               jr. IULIAN PURCARU 
 

 
Alexandria, 
Nr. 32 din 28.02.2011  
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