ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii
„Reabilitarea si modernizarea retelei stradale in municipiul Alexandria: strada
Alexandrua Ghica, strada Mestesugari, strada Dunarii, Strada Fabricii si soseaua Turnu
Magurele
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta
extraordinara, avand in vedere:
 Expunerea de motive nr. 25108/07.11.2018 a Primarului Municipiului Alexandria;
 Raportul comun de specialitate nr.25109/07.11.2018 al Directiei Tehnic Investitii si al
Directiei Economice;
 Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al
Municipiului Alexandria;
 Prevederile Ghidului Solicitantului – Programul INTERREG V-A România-Bulgaria Axa Prioritara 1: O regiune bine conectată, Prioritatea de Investitii 7b: stimularea
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale;
 Adresa BRCT Calarasi nr. 20591/17.10.2018 inregistrata la Primaria Municipiului
Alexandria sub nr. 17.10.2018;
 Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016, actualizată, privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;
 Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice
locale;
 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1) si (2) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215 din 23 aprilie
2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba devizul general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea
si modernizarea retelei stradale in Municipiul Alexandria: strada Alexandru Ghica, strada
Mestesugari, strada Dunarii, strada Fabricii si Soseaua Turnu Magurele”, conform
Anexelor nr.1 si 2. care fac parte integranta din prezenta hotarare
Art.2. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa
Institutiei Prefectului Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului
Alexandria, Directiei Tehnic Investitii si Directiei Economice, pentru cunoastere si punere in
aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,
Marian Dragos PETCU

ALEXANDRIA
Nr. 317/12 octombrie 2018

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Jr. Iulian PURCARU

