
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
privind: modificarea anexei la HCL nr. 164/19.12.2007 cu privire la aprobarea 

documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si 
extinderea retelelor de apa si canalizare din judetul Teleorman, Romania” EUROPEAID / 
119083/D/SV/RO ; Masura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4. 

 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere: 
- expunerea de motive nr. 18227 din 21 septembrie 2011 a Primarului  

municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr.18228 din 21 septembrie 2011 al Directiei  

Administratie Publica Locala; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului 

 local al municipiului Alexandria; 
- Prevederile art. 59 alin (1) din legea 24/2000,  cu privire la normele de  

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 25 alin.1 lit. b) din Legea 51 / 2006 a serviciilor  comunitare  
de utilităţi publice, modificată şi completată ulterior; 

- Prevederile art. 12 alin. 1 lit. e) din Legea 241 / 2006 a serviciului  public  
de alimentare cu apa şi de canalizare, modificată şi completatările ulterioare; 

- Prevederile art. 36 alin. 1, alin.2 lit. b) şi d), alin. 4 lit. d) şi f), alin. 6 lit. a), 
 pct. 14, din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicata cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

În temeiul art. 45 şi ale art. 115 alin.1 lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a  
 administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

ART. 1. Se aprobă modificarea anexei HCL nr. 164/19.12.2007 cu privire la 
aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea 
si extinderea retelelor de apa si canalizare din judetul Teleorman, Romania” 
EUROPEAID / 119083/D/SV/RO ; Masura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4, conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 
municipiului Alexandria,  Directiei Tehnic Investitii, SC Apa Serv SA, pentru cunoastere 
si punere in aplicare. 
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