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HOTARARE 

 
 Priveste: co-finantarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa 
                 uzata din judetul Teleorman, in perioada 2014-2020, POS Mediu etapa a II-a Axa  
                 priortiata I “Extinderea si Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si  
                 canalizare in judetul Teleorman” 
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta 
ordinara, avand in vedere: 
 - expunerea de motive nr.22754 din 17.10.2013 a Primarului municipiului 
Alexandria ; 
 - raportul comun de specilaitate  nr. 22755 din 17.10.2013 al Directiei Administratie 
Publica Locala si al Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite; 
 -adresa nr.474/09.10.2013 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Teleormanul ; 

-prevederile art.15 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.12 alin (1) si (5) din Legea nr.5/2013 a Bugetului de Stat pe anul 
2013 ; 

-prevederile art. 44 alin (2) lit “a” si “e” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilitati publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.36, alin.(1) si (2), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 a admi- 
nistratiei publice locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) si (2) lit. ,,c’’ si ale art. 115, alin. (1) lit. ,,b’’ 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1. – Se aproba co-finantarea cheltuielilor neeligibile de Asistenta Tehnica 
aferente proiectului“Extinderea si Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 
in judetul Teleorman in perioada 2014-2020” cu suma de 4.507,39 euro (fara TVA), suma ce 
reprezinta cota parte, proportional cu valoare investitiei pentru municipiul Alexandria, din 
valoare de 1% datorata de toti beneficiarii – 58.145 euro (fara TVA). 

Art. 2. – Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria, Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite, Directiei Tehnic-Investitii si Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara ,, Teleormanul’’, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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