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Priveste: modificarea HCL nr. 154/21 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizati, a devizului general si a cofinantarii de la bugetul local pentru 

obiectivul de investitii, ,,Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu 

Program Prelungit nr. 4”,  Municipiul Alexandria 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere: 

 Referat de aprobare nr. 28396/12.12.2019, a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr. 28397/12.12.2019, al Biroului Investitii Fonduri cu 

Finantare Interna si al Directiei Economice; 

 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria; 

 Prevederile OG nr.9/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr.28/2013, pentru 

aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Prevederile Ordinului nr.2878/2019 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1851 din 

9 mai 2013, republicat cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 

 Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene; 

 Prevederile Instructiunii nr.1/2019 pentru modficarea Instructiunii Presedintelui Agentiei 

Nationale pentru Achizitii Publice nr.2/2018, privind ajustarea pretului de achizitie 

publica/sectoriala; 

 Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice 

locale; 

 Prevederile art. 129 , alin( 4) lit.d) din OUG nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul 

Administrativ al Romaniei; 

In temeiul art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin (5),art.196 alin (1) lit.a) din OUG nr.57 

din 03.07.2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, 

 



HOTARASTE: 

 

Art.I. Se modifica art.4  din HCL nr.154/21 mai 2019, privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizati, a devizului general si a cofinantarii de la bugetul local pentru 

obiectivul de investitii, ,,Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu Program 

Prelungit nr. 4”,  Municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

" Se aproba contributia Municipiului Alexandria in cuantum de 448.883,08 lei (inclusiv 

TVA) pentru realizarea obiectivului de investitii ,"Reabilitarea si modernizarea infrastructurii 

Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4, Municipiul Alexandria". 

 

 

 

 

Art.II.Celelalte prevederi ale HCL nr.154/21 mai 2019, privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizati, a devizului  general si a cofinantarii de la bugetul local pentru 

obiectivului de investitii, ,,Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu Program 

Prelungit nr. 4”,  Municipiul Alexandria, raman neschimbate. 

Art III. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotarare va 

fi transmisa Institutiei Prefectului Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 

Municipiului Alexandria, Biroului Investitii Fonduri cu Finantare Interna  si Directiei 

Economice, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

           

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA 

             Consilier,               

               Silvia COBARLIE         

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                             Secretar General                                                                                                                                          

                                                                                                      Alexandru Razvan CECIU 
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