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                   HOTĂRÂRE 

Priveşte: participarea municipiului Alexandria, în calitate de solicitant, la “Programul privind instalarea 
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ teritoriale, institutii 
publice şi unităţi de cult”. 

 
 Consiliul Local al municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa extraordinară, 
având in vedere: 
 - expunerea de motive nr. 28023/20.12.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
  - raportul comun de specialitate nr. 28024/20.12.2010  al Compartimentului Programe cu Finanţare 
Externă şi Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, pe domenii de activitate ale Consiliului Local 
al municipiului Alexandria; 
       - Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr.1741/2010, pentru  aprobarea Ghidului de finantare a 
Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv 
inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ-teritoriale, 
institutii publice si unitati de cult;  
  - prevederile art. 36 alin. (2), lit. ,,d” si alin. (6), lit. „a”, pct.14 din Legea 215/2001 privind  
administraţia publică locala republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
  În temeiul art. 45 alin (1) si (2), lit. „d”, 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 aprobă participarea municipiului Alexandria, în calitate de solicitant, la“Programul privind  
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea  
sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ teritoriale, institutii publice şi unităţi de cult”  
pentru: Şcoala Normală “Marin Preda” (Liceul Mircea Scarlat), Liceul Teoretic nr.3 (Liceul Constantin  
Noica), Şcoala generală nr.2 
 (Mihai Viteazul), Şcoala generală nr.5, cu finanţare de la Administraţia Fondului pentru Mediu. 
           Art.2. Contribuţia proprie conform Ghidului de finantare a Programului în cuantum de minim 10% 
din valoarea totală a investiţiei, pentru finanţarea proiectului ce urmează a fi depus, în cazul în care acesta 
va fi selectat, se va asigura din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului pentru anul 2011.   
           Art.3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria, Victor Drăguşin să semneze  toate 
documentele necesare depunerii proiectului menţionat la art.1 şi să asigure prin Compartimentul Programe 
cu Finanţare Externă şi Direcţia Buget Finanţe Taxe şi Impozite punerea în aplicare a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
           Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 
Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Compartimentului 
Programe cu Finanţare Externă şi Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite,  pentru cunoaştere şi punere în 
aplicare. 
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