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  H O T A R A R E 

 
 Priveste: constatarea unor date tehnice rezultate din investigatiile terenului de  fundare  
                            efectuate pe raza municipiului Alexandria 
 
 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere : 

- Referatul de aprobare  nr.18361 din 20.08.2019 al Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 18362 din 20.08.2019 al Arhitectului Sef; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 
- studiile geotehnice efectuate la nivelul municipiului Alexandria; 
- ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construire; 
- prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
- prevederile art. 152, alin (4), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei; 
-  prevederile art. 84, alin. (5), art. 129, alin (1) si (2) lit. „c”, alin (6) lit. „c” din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ al României.  
In temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin (1) și alin (5) și ale art. 196, alin. (1), lit „a” din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României. 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.-Se constata datele tehnice rezultate din investigatiile terenului de fundare efectuate pe raza 
municipiului Alexandria, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare de consiliu. 

Art.2.-Prevederile prezentei hotarari se aplica doar pentru eliberarea certificatului de urbanism si a 
autorizatiei de construire cu privire la bransamente de apa, canal, gaz si energie electica. 

Art.3.-Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Arhitectului Sef al 
Muncipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu si furnizorilor de utilitati publice de alimentare cu apa, canalizare, 
furnizare gaze naturale si energie electrica. 
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