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HOTĂRÂRE 

Priveşte:  aprobarea proiectului finanţat din fonduri structurale „Reabilitare adăpost pentru 
familii, persoane adulte şi copii aflaţi în dificultate” şi a cheltuielilor legate de proiect 
din bugetul local al municipiului Alexandria 

 
      Consiliul Local al municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, 
având in vedere: 
                -expunerea de motive nr. 26172 din 24.11.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
                 -raportul comum  de specialitate nr. 26173 din 24.11.2010 al Direcţiei Tehnic-Investiţii - 
Compartiment Proiecte, Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite şi Serviciului Public de Interes Local 
Administraţia Activităţilor Sociale Protecţie Socială ; 
                 -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
                 -prevederile capitolelor II.5.4 şi III.3 din anexa la HCL nr.144 din 30 noiembrie 2007 
privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare economică şi socială a municipiului Alexandria”; 
                 -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 proiectul „Reabilitare adăpost pentru familii, persoane adulte şi copii 
aflaţi în dificultate” în valoare totală de 3.999.888,56 lei finanţat din fonduri structurale în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 
Domeniul Major de Intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale. 

Art.2.- Se aprobă contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în valoare de 64.514,33 lei, 
pentru proiectul prevăzut la Art.1.  

Art.3.- Se aprobă cheltuielile neeligibile, în valoare de 774.171,98 lei reprezentând TVA, şi 
resursele financiare necesare implementării optime a proiectului prevăzut la Art.1., în condiţiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.4.- Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria să semneze Contractul de 
finanţare. 

Art.5.- Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, 
Direcţiei Tehnic-Investiţii, Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite şi Serviciului Public de Interes 
Local Administraţia Activităţilor Sociale Protecţie Socială,  pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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