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                                                        EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 
           Privind: aprobarea actului aditional la  acordul de parteneriat nr. 376 din data de 
15.06.2017,incheiat intre Municipiul Alexandria si Asociaţia Română pentru Industrie 
Electronică şi Software, Filiala Oltenia – ARIES Oltenia, în cadrul proiectului „REŢEAUA DE 
BICICLETE ELECTRICE”. 
 
 Prin HCL nr. 191/24-11-2016 s-a aprobat  cooperararea  Municipiului Alexandria, prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi 
Software, Filiala Oltenia – ARIES Oltenia şi Patronatul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii -
PLIMM Calafat, în cadrul proiectului „REŢEAUA DE BICICLETE ELECTRICE”. 
 Ulterior s-a incheiat acordul de  parteneriat nr. 376/15-06-2017 incheiat intre Municipiul 
Alexandria si Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software, Filiala Oltenia – ARIES 
Oltenia 
 Prin adresa inregistrata la Municipiul Alexandria sub nr. 8216/12-04-2018,s-a solicitat  
incheierea unui act aditional care sa reglementeze continuitatea acordului de parteneriat semnat intre 
ARIES Oltenia si Primaria Alexandria. 

Obiectivul general al proiectului este  stimularea mobilităṭii regionale prin conectarea nodurilor 
secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale . 
   Proiectul „REŢEAUA DE BICICLETE ELECTRICE” presupune planificarea, dezvoltarea şi 
coordonarea unui sistem de transport transfrontalier care contribuie la dezvoltarea mobilităţii 
individuale de transport durabil prin crearea unei reţele pentru biciclete electrice  în întreaga zonă 
transfrontalieră România - Bulgaria, în scopul de a realiza o mobilitate individuală îmbunătăţită a  
transportului durabil. 

Municipiul Alexandria beneficiaza  în calitate de operator în cadrul proiectului de 5 biciclete 
electrice si o statie de incarcare a acumulatorilor bicicletelor electrice pe durata de implementare a 
proiectului. 

In conformitate cu prevederile art.36, alin.(7), lit.a) din Legea nr.215/23.04.2001 privind 
administrartia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consilul Local 
„hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice  romane sau straine, in 
vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public 
local”. 

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre 
Direcţia Patrimoniu,Directia Economica si  Directia Juridic Comercial, a unui proiect de hotarare in 
vederea aprobarii actului aditional impreuna cu cele 2 anexe ,,Metodologia pentru operarea si 
inchirierea bicicletelor in perioada de sustenabilitate’’ si ,,Drepturile si obligatiile Operatorului si 
Utilizatorului de biciclete electrice’’ la  acordul de parteneriat nr. 376 din data de 15.06.2017,incheiat 
intre Municipiul Alexandria si Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software, Filiala 
Oltenia – ARIES Oltenia, în cadrul proiectului „REŢEAUA DE BICICLETE ELECTRICE”, care va fi 
supus spre dezbatere si aprobare Consiluilui Local al Municipiului Alexandria,. 

In acest sens, Direcţia Patrimoniu,Directia Economica si  Directia Juridic Comercial vor 
intocmi raportul de specialitate. 
                                                              PRIMAR, 
                                                          Victor  DRAGUSIN 


