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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

 
Priveşte: aprobarea proiectului  si a cheltuielilor legate de proiect „Retea de iluminat public in 
incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
Prioritară 3, Prioritatea de 
investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI, 
din bugetul local al Municipiului Alexandria 

 
Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de uniunea europeană în 

cadrui programului operațional regional 2014-2020, apelul  de proiecte cu numărul 
POR/2018/3/3.1/C/1/7  

REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operatiunea C – iluminat public, Municipiul 
Alexandria a 

depus la finantare, in data de 02.08.2018, in cadrul acestui apel de proiecte obiectivul de investitii 
,,Retea de 

iluminat public pe soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M in Municipiul Alexandria.  
 Acest apel de proiecte  se refera la realizarea de investitii destinate creșterii eficienței 
energetice în iluminatul public, respectiv: 

 înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor 
lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului 
corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.; 

 achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 

 crearea/ extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; 

 utilizarea surselor regenerabile de energie; 

 orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului; 

 realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au 
proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

 Obiectivul specific il reprezinta creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, 

clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 

energetice mari. 

In urma depunerii cererii de finantare cu titlul „Retea de iluminat public in incinta fostei U.M. 
in 

 Municipiul Alexandria”, si in urma parcurgerii etapelor de evaluare tehnica si financiara, proiectul a 
fost admis 

la finantare aflandu-se in etapa de precontractare. 
Avand in vedere cele prezentate si tinand seama de Scrisoarea de finalizare a etapei de 

evaluare tehnica si financiara nr. 2749/18.02.2019 transmisa de catre OI – ADR Sud Muntenia, prin care 
se aduce la cunostinta Municipiului Alexandria admiterea la finantare a proiectului „Retea de iluminat 
public in incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”, si solicitarea documentelor necesare etapei 
de precontractare, corelat cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent apelului de proiecte nr. 
POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI  in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 
3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – iluminat public, propunem initierea unui proiect de 
hotarare care va avea ca scop aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale „Retea de 
iluminat public in incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria” si a cheltuielilor legate de proiect, si 
prevederile H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul 



operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul 
de coeziune 2014-2020. 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin (6) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea 
de către Directia Tehnic Investitii si Directia Economica, a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea 
contributiei proprii la finantarea proiectului „Retea de iluminat public in incinta fostei U.M. in 
Municipiul Alexandria” - proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi supus 
spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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