
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

Nr03.din 29.01.2021
privind aprobarea contractării  unei finanțări rambursabile interne

în valoare de 6.800.000 lei

În temeiul prevederilor art. 136, alin.(1), art. 196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 din 03 
iulie 2019 privind Codul Administrativ al României ,cu modificările si completările ulterioare.

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”b”, alin, (4), lit. ”b” din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 
privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

- având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publică cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006, 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale 
Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,

- luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,

- ținând seama de prevederile art.942 și următoarele din Codul civil, referitoare la   
contracte sau convenții,

- luând act de: 
a) referat de aprobare a primarului municipiului Alexandria, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrată sub nr.;
b) raportul comun de specialitate al Direcției Economice ,Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare 

Externă și Direcția Juridic Comercial înregistrat sub nr.;
c) raportul comisiilor  de specialitate pe domenii de activitate ale  Consiliului Local,

- constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea  investițiilor publice 
de interes local, ale caror cheltuieli au fost aprobate prin HCL nr.262/28.08.2019, HCL 
nr.25/30.01.2019, HCL nr.291/25.10.2018 , HCL nr.39/27.02.2019 prevăzute în anexa la 
prezenta,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA adopta prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1 – Se aproba contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 6.800.000 lei 
cu o maturitate de 10 ani.

Art.2 – Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea 
investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.3 – Din bugetul local al  Municipiului Alexandria se asigură integral plata:



a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricaror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art.1.

Art.4.- (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei mun Alexandria următoarele 
date:

a) Hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări 
și/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a Primăriei mun. Alexandria;
d) durata serviciului datoriei publice, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de 

rambursare a finanțării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege
Art.5 -Prin grija secretarului general al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcției Economice , Biroul Investitii Fonduri cu Finanțare Externă și 
Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere și punere în aplicare și se va aduce la cunoștință 
publică prin afișare la sediul Primăriei municipiului Alexandria, precum și prin publicare  pe 
pagina de internet www.alexandria.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ:
CONSILIER,                                                   SECRETAR GENERAL,

SILVIA COBÎRLIE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

http://www.alexandria.ro/


JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR.  1453/20.01.2021

REFERAT DE APROBARE

Privește:aprobarea contractării  unei finanțări rambursabile interne în valoare de 
6.800.000 lei.

Prin Obiectivul specific 4.1 din POR 2014-2020 sunt finanțate proiectele care dovedesc că
au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul 
rutier motorizat de la nivelul municipiilor resedință de județ. punctul de plecare în indentificarea 
acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acțiune și în măsurile propuse în 
planurile de mobilitate urbană durabilă ale municipiilor reședința de județ, conform prevederilor 
legale.

În acest sens Municipiul Alexandria a elaborat documentația tehnico economică faza 
Studiu de Fezabilitate, parte a cererii de finanțare, privind obiectivul de investiții ,,Reducerea 
emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic’’, 
prin care se propune în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a 
frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul 
privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport.

Politica naţională de eficienţă energetică defineşte obiectivele privind îmbunătăţirea 
eficienţei energetice, ţintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunătăţire a 
eficienţei energetice aferente, în toate sectoarele economiei naţionale, cu referiri speciale privind:

- introducerea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură şi 
control, precum şi a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a 
eficienţei energetice şi previzionarea consumurilor energetice;

- promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor şi aparaturii eficiente din punct 
de vedere energetic, precum şi a surselor regenerabile de energie;

- reducerea impactului asupra mediului al activităţilor industriale şi de producere, transport, 
distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie;

- aplicarea principiilor moderne de management energetic;
- acordarea de stimulente financiare şi fiscale, în condiţiile legii;
- dezvoltarea pieţei pentru serviciile energetice.

Având în vedere contextual economic actual, capacitatea redusă de a susține  financiar 
din surse proprii implementarea unor proiecte de asemenea anvergură este necesară contractarea 
unei finanțări rambursabile interne.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  
privind Codul administrativ, propun elaborarea de catre Direcția Economică, Birou Investiții 
Fonduri cu Finanțare Externa și Direcția Juridic Comercial a unui proiect de hotărâre cu privire 
la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 6.800.000 lei proiect de 
hotărâre care, împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR  DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA  ECONOMICĂ
BIROU INVESTIȚII FONDURI  CU FINANȚARE  EXTERNA
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr 1454/20.01.2021

RAPORT  COMUN DE  SPECIALITATE 

Priveste: aprobarea  contractării  unei finanțări rambursabile interne în  valoare de
6.800.000 lei

Prin referatul de aprobare Primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării 
Consiliului Local aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 
6.800.000 lei pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile legate de implementarea  
proiectelor individuale finanțate prin :

I Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 ,Prioritate de 
investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr.POR/2017/4/4.1/1.

- Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui 
transport public ecologic’’ 

- Achiziția de mijloace de transport public - autobuze electrice’’
II  Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 ,Prioritate de 

investiții 3.1., Operatiunea B - clădiri publice, apelul de proiecte nr.POR/2016/3/3.1/b/1/7 
REGIUNI 

- Reabilitare termica sediu Primărie în Municipiul Alexandria.
Propunerea privind inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării  

unei finanțări rambursabile interne în  valoare de  6.800.000 lei este  oportună și legală . 
Drept pentru care se va iniția  proiectul de hotărâre propus care, împreună cu întreaga 

documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria.

1.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

Proiectul finanțat din fonduri structurale „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul 
Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic’’

Aferent acestui apel de proiecte, cererea de finanțare se referă la realizarea de investiții 
rezultate din subactivităti/activităti care, printr-o abordare integrată, contribuie în mod direct la 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră (GES), provenite din 
transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Alexandria, reședință a județului 
Teleorman, generat, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor pentru deplasarea 
populației în interiorul municipiului, dar și pentru deplasarea navetiștilor care au ca origine sau 
destinație a deplasărilor Municipiul Alexandria

De asemenea, se urmărește ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin 
atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului 
public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de 
echivalent CO2 din transport.

Investitia va avea un impact major semnificativ, tinand cont de optimizarea urmatorilor 
parametri:



a. investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători: 
∑ infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători:

construirea unui depou/autobaza aferent transportului public, inclusiv infrastructura tehnică 
aferentă;

∑ construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (autobuz);
∑ crearea sistemului de bilete integrate pentru călători („e-ticketing”);

b. investiții destinate transportului electric și nemotorizat:
∑ construirea pistelor/traseelor pentru biciclete;
∑ crearea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”); 
∑ modernizarea traseelor pietonale şi semi-pietonale;

c. alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană
∑ modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de 

monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (sti);
∑ construirea parcărilor de transfer de tip „park and ride”; 

Proiectul finanțat din fonduri structurale ,, Achiziția de mijloace de transport public -
autobuze electrice’’

Având în vedere prevederile OUG nr. 47/8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de 
urgentare a absorbţiei fondurilor europene, prin care se stabileşte cadrul instituţional pentru 
participarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la pregătirea şi 
implementarea unor proiecte, în parteneriat, ce au ca obiect dotarea unităţilor administrativ-
teritoriale cu mijloace de transport:

a) tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, inclusiv puncte de reîncărcare şi alte echipamente, 
utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local, și in urma elaborarii Planului
de Mobilitate Urbana Durabila și a Studiului de trafic privind reducerea emisiilor de 
carbon in Municipiul Alexandria prin adoptarea unui transport urban ecologic, 

Proiectul finanțat din fonduri structurale „Reabilitare termică sediu Primărie în 
Municipiul Alexandria” 

Obiectivul specific vizează creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, 
clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 
energetice mari.

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice 
naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, 
dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Politica naţională de eficienţă energetică defineşte obiectivele privind îmbunătăţirea 
eficienţei energetice, ţintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunătăţire a 
eficienţei energetice aferente, în toate sectoarele economiei naţionale, cu referiri speciale privind:

- introducerea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură şi 
control, precum şi a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a 
eficienţei energetice şi previzionarea consumurilor energetice;

- promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor şi aparaturii eficiente din punct 
de vedere energetic, precum şi a surselor regenerabile de energie;

- reducerea impactului asupra mediului al activităţilor industriale şi de producere, transport, 
distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie;

- aplicarea principiilor moderne de management energetic;
- acordarea de stimulente financiare şi fiscale, în condiţiile legii;
- dezvoltarea pieţei pentru serviciile energetice.



2.ANALIZA ECONOMICĂ

Obiectivul general al proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul 
Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic” vizează reducerea emisiilor de 
echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiului reședință de 
județ. punctul de plecare în indentificarea acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, 
direcțiile de acțiune și în măsurile propuse în planul de mobilitate urbană durabilă al 
Municipiului Alexandria, reședința judetului Teleorman, conform prevederilor legale.

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane 
trebuie să devină mult mai puţin dependentă de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea 
accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe 
mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă 
calitate şi eficienţă, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de 
autoturisme nepoluante.

Obiectivul general al proiectului „Reabilitare termică sediu Primărie” vizează creșterea 
eficienței energetice a unei clădiri publice prin:

∑ Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, 
tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantei și 
învelitoarei.

∑ Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea 
agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere.

∑ Utilizarea surselor de energie regenerabilă.
∑ Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficiența energetică ridicată și durata mare de viață.
∑ Alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (montare 

lift, înlocuire circuite electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și 
echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade).

3.BENEFICIUL PENTRU COMUNITATE

Prin proiectele propuse se urmărește ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai 
puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea 
transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru 
reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport, dar totodată vin și în sprijinul gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice.

4. LEGALITATEA PROIECTULUI

Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe 
prevederile următoarelor acte normative:

∑ O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României 
cu modificările si completările ulterioare ;

∑ Hotărârea Guvernului nr.9/2007- privind constituirea, componența și 
funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale cu 
modificările și completările ulterioare.

∑ Legea nr.273/2006- privind finanțele publice locale , actualizată



5. SURSELE DE FINANȚARE

1. Proiectul :  Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui 
transport public ecologic’’”:

- valoare totala a proiectului, din care:                                  - 91.183,509,14 lei
- finanțare totală nerambursabilă:                        98,00% - 89.359.838,96 lei
- finanțare nerambursabilă din Fondul European 

pentru Dezvoltare Regională:                               85,00%  - 77.505.982,77 lei
- finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat      13,00%  - 11,853.856,19 lei
- contribuția proprie a beneficiarului, din care: 1.823.670,18 lei
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului    2,00%  - 1.823.670,18 lei

2. Proiectul : Achiziția de mijloace de transport public - autobuze electrice’’
- valoare totală a  activități proprii din care                - 29.064.034,51 lei
- valoare eligibilă totală activități proprii:                      - 25.264.035,51 lei
- contribuție partener activități proprii: - 2,00%  - 505.280,71 lei
- valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuieli eligibile              - 3.800.000,00 lei

3.  Proiectul : Reabilitare termică sediu Primărie în Municipiul Alexandria
- valoare totală a proiectului, din care           - 5.758.407,61 lei
- finanțare totala nerambursabilă:                       98,00% - 5.005.185,21 lei
- finanțare nerambursabilă din Fondul European 

pentru Dezvoltare Regională:                        85,00%    - 4.254.407,43 lei
- finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat      13,00%    - 650.674,07 lei
- contribuția proprie a beneficiarului, din care: 853.326,11 lei
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului                     2,00% - 100.103,71 lei
- contribuția beneficiarului la cheltuielile neeligibile               - 753.222,40 lei
inclusiv TVA

Directia Economică, Birou Investitii Fonduri                   Directia Juridic Comercial
cu Finantare Externa

Director , Șef birou,                                       Director
Haritina GAFENCU             Claudia PÎRJOLEA    Postumia CHESNOIU



Județul Teleorman                                                                  Anexa la                         

Municipiul Alexandria                                                        HCL 03/ 29.01.2021

Consiliul Local

LISTA

OBIECTIVELOR   DE  INVESTIȚII  A  FI  REALIZATE PARȚIAL   CU FINANȚARE  
DIN CREDIT 

Nr.

crt

Denumire obiectiv de investiții Valoare HCL 

1. Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul 
Alexandria

1.800.000 262/28.08.2019

2. Achiziția de mijloace de transport public 4.300.000 291/25.10.2018

39/27.02.2019

3. Reabilitare termica sediu Primărie în 
Municipiul Alexandria

700.000 25/30.01.2019

Total  6.800.000

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONSILIER,

SILVIA COBÎRLIE




