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                                HOTĂRÂRE 
 

Priveşte: aprobarea prelungirii duratei de realizare si a cheltuielilor necesare finalizarii proiectului 
              <Ferma Grup Scolar Agricol>,cod SMIS 53102, Axa prioritară–3:- Îmbunătăţirea 
               infrastructurii sociale, D.M.I. – 3.4: - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
               echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
               pentru formare profesională continuă. 

 
 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa extraordinara, 
având in vedere: 

• Expunerea de motive nr.35078 din 03.12.2015 a Primarului Municipiului Alexandria; 
• Raportul comun  de specialitate nr.35079 din 03.12.2015 al Directiei Tehnic Investitii si al 

Directiei Buget Finante Taxe si Impozite ; 
• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria; 
• Comunicarea nr. 32447/02.12.2015 a Directiei Organism Intermediar POR - ADR Sud Muntenia; 
• Prevederile art. 36 alin. (2), lit. ,,b” din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin (1) si 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 data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului ,,Ferma Grup 
Scolar Agricol”, cod SMIS 53102, Axa prioritară – 3 ,Domeniul major de intervenţie - 3.4: - Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă - cu atingerea obiectivelor și realizarea 
indicatorilor asumați. 

Art  2. Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului ,,Ferma 
Grup Scolar Agricol”, cod SMIS 53102, contract de finanțare nr.4638 din data de 29.08.2014.  

Art 3. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat 
la art. 1(sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această 
valoare estimată este de 4.688.947 lei și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Alexandria pe 
anul 2016. 

Art  4. Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 
 2016. 
  Art 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria, Victor DRAGUSIN, să semneze toate 
actele necesare privind contractul de finanţare nr. 4638/29.08.2014 în numele U.A.T. Municipiul Alexandria.  
            Art 6. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 
Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Tehnic 
Investitii, Directiei Buget Finante Taxe si Impozite si Direcţiei Administratie Publica Locala,  pentru 
cunoaştere şi punere în aplicare. 
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