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                       HOTĂRÂRE 

Privind: instrumentarea proiectului “Modernizare drum exploatare agricola pasarela –DJ 504” 

 

      Consiliul Local al municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa 
extraordinară, având in vedere: 
                -expunerea de motive nr. 9273 din 10.05.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
                 -raportul nr. 9274  din 10.05.2011 al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite si  
Serviciului Investitii Dirigentie de Santier Achizitii Publice;  
      -Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) Masura 125 
“Imbunatatirea si dezvoltarea  infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si 
silviculturii”, Submasura 125a2 “Infrastructura Agricola de acces; 
     - Ghidul Solicitantului pentru accesarea Masurii 125 “Imbunatatirea si dezvoltarea  
infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”; 
      -prevederile art.121 din Constitutia Romaniei; 
     -prevederile art.20 alin.1 lit.”i” din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
    -prevederile art.8 alin.1 lit. “g”din Ordonanta Guvernului nr.21 din 30 ianuarie 2002 
privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  -prevederile art. 36 alin. (2), lit. ,,b”, alin. (4) lit. ,,d” din Legea 215/2001 privind  
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
        În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi ale 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 aproba instrumentarea proiectului „Modernizare drum exploatare agricola 
pasarela – DJ 504” in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala – Masura 125, Submasura 
125a2 “Infrastructura Agricola de acces”. 

Art.2 – Se aproba necesitatea si oportunitatea  investitiei pentru proiectul “Modernizare 
drum exploatare agricola pasarela – DJ 504 ” 

  Art.3 –Se aproba prevederea lucrarilor in bugetul local  pentru perioada de realizare a 
investitiei. 



 Art.4 – Consiliul Local al Municipiului Alexandria se angajeaza sa suporte cheltuielile de 
intretinere si/sau reparare a investitiei pe toata perioada de functionare a acesteia. 

Art.5 – Investitia realizata prin proiectul “Modernizare drum exploatare agricola pasarela –
DJ 504” va deservi o suprafata de 1192,84 ha, un numar de 1549 proprietari, conform tabelului 
anexat (anexa nr.1) prezentei hotarari, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6 – Accesul public la investitia realizata prin proiectul “Modernizare drum exploatare 
agricola pasarela –DJ 504” se va face fara perceperea de taxe, deservind intreaga comunitate. 

Art.7 – Se desemneaza responsabil legal pentru implementarea proiectului “Modernizare 
drum exploatare agricola pasarela –DJ 504” domnul Victor DRAGUSIN, primarul municipiului 
Alexandria. 

           Art.8 - Prin  grija  Serviciului Cancelarie   prezenta  hotarare  va  fi transmisa Institutiei 
Prefectului  judetului  Teleorman  pentru  verificarea  legalitatii,  Primarului municipiului  
Alexandria, Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite, Serviciului Investitii, Dirigentie de Santier 
Achizitii Publice si Compartimentului Implementare Proiecte,  pentru  cunoastere si punere  in  
aplicare. 

 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                     CONSILIER,                                                                                SECRETAR , 
              FLOREA VOICILA                                                                  Jr. IULIAN PURCARU 
 

 

 

 

 

 

 

   ALEXANDRIA 
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