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H O T A R A R E 
 
Priveste: organizarea  si  desfasurarea  licitatiei  publice  privind  procurarea si montarea de echipamente  
               pentru   reducerea   consumului   de  energie   electrica   la  institutii   publice  din   municipiul     
    Alexandria, prin contract credit furnizor. 
 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 
vedere: 
 -expunerea de motive nr. 12716 din 15 mai 2009 a Primarului municipiului Alexandria; 
 -raportul de specialitate nr. 12717 din 15 mai 2009 al Directiei Tehnic-Investitii; 
 -rapoartele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 
Alexandria; 
 -prevederile art. 36, alin. (2), lit. “b”, “c” si “d” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215 din 
23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 Art. 1.- Se aproba organizarea si desfasurarea licitatiei publice privind procurarea si montarea de 
echipamente pentru reducerea consumului de energie electrica la institutii publice din municipiul 
Alexandria, prin contract credit furnizor. 
 Art. 2.- Plata contravalorii investitiei se va face din sumele economisite prin reducerea consumului 
de energie electrica, in timp de - ani. 
 Art. 3.- Contractul va fi supus spre aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 
 Art. 4.- Se imputerniceste primarul municipiului Alexandria in vederea organizarii si desfasurarii 
licitatiei publice si pentru semnarea contractului. 
 Art. 5.- Prin grija Serviciului secretariat-administrativ, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 
Directiei Tehnic Investitii si Directiei buget, finante,impozite si taxe, pentru cunoastere si punere in 
aplicare. 
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