
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privește: modificarea anexei la H.C.L. nr. 167 din 25 mai  2015 privind aprobarea 

contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei

Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară 
avănd în vedere:

- referatul de aprobare nr.10376/19.05.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 10377/19.05.2020 al Direcției Economice si Direcției

Tehnic Investiții;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;
- Hotărârea nr. 6029/22.01.2020 - pentru modificarea art.2 din Hotărârea nr.

4618/20.10.2015 modificată prin Hotărârile nr. 5178/20.09.2017 , nr. 5534/01.11.2018 și 
nr.5814/22.08.2019 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale;

- 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 si funcționarea Comisiei de autorizare a 
Împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- contractul de credit de investiții nr. RQ15114894783029 din 20.11.2015 încheiat cu CEC 
Bank Alexandria;

- prevederile art. 59 și 60 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si completările 
ulterioare;

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”b”, pct.1, alin, (4), lit. ”d” din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 
2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136, alin.(1), art. 139, alin. (1) și alin. (5),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.

HOTĂRĂSTE:

Art. I. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 167/25.05.2015 și va avea 
cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 167 din 25 mai 2015, cu modificările și 
completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. III. Prin grija secretarului general al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcției Economice și Direcției Tehnic Investiții, pentru cunoastere 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

AUGUSTIN IOAN ALEXANDRU RĂZVAN CECIU  

ALEXANDRIA
Nr. 158 din 27 mai 2020

http://www.alexandria.ro/


JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR. 10376/19.05.2020

REFERAT DE APROBARE

Priveste: modificarea anexei la H.C.L. nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea contractării 
unei finanțări rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2015, administrația publică locală a Municipiului 
Alexandria a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile, in valoare de 24.000.000 lei, 
pentru realizarea unor obiective de investitii de interes public local.

In urma solicitarii catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale (CAIL) privind 
reautorizarea efectuarii de trageri din finantarea rambursabila, CAIL a autorizat efectuarea de 
trageri pentru anul 2020 conform Hotararii nr. 6029/22.01.2020.

În prezent, obiectivele de investiții propuse in H.C.L. nr. 167/25.05.2015 au fost finalizate 
în totalitate. Intrucat creditul nu a fost utilizat in intregime, solicitam aprobarea unui proiect de 
hotarare cu lista obiectivelor de invenstitii pentru creditul ramas neutilizat.

Propunem completarea listei de obiective de investitii conform anexei care face parte 
integrala din prezenta hotarare. Obiectivul propus  pentru a fi realizat din credit, in suma totala de 
3.162.059,33 lei  este :

∑ Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan Cel Mare in 
Municipiul Alexandria;

Implementarea acestor proiecte va asigura rezolvarea simultană, concertată a problemelor 
identificate în Strategia de Dezvoltare, legate de siguranţa şi confortul cetăţenilor din Municipiul 
Alexandria şi va asigura reabilitarea, modernizarea la nivelul standardelor europene a 
infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor oferite locuitorilor întregului municipiu.

Abordarea integrata a acestor proiecte, va fi realizata pe baza principiilor de dezvoltare 
durabila, prin mai buna gestionare si economisire a resurselor existente, prin evitarea unor lucrări 
care pot stânjeni pe perioada executării lor traficul pietonal si care s-ar multiplica daca proiectele 
ar fi realizate separat.

Pentru cele expuse mai sus, se propune aprobarea Proiectului de Hotărâre cu Lista
obiectivelor de investitii ce se vor realiza cu finantare din credit de la CEC Bank în baza
contractului nr. RQ15114894783029 din 20.11.2015.

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind 
Codul administrativ, propun elaborarea de catre Directia Economica si  Directia Tehnic Investitii 
a proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 167 din 25 mai 2015 privind 
aprobarea contractării unei finanțări  rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei , proiect de 
hotarare care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR  DRAGUSIN



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECTIA  ECONOMICA
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
Nr.10377/19.05.2020

RAPORT  COMUN  DE  SPECIALITATE 

Priveste : modificarea Anexei la HCL nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei

In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din 15 mai 2015 si a avizului favorabil primit 
din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale sub nr. 4618/20.10.2015, Municipiul 
Alexandria a încheiat cu CEC Bank contractul de credit nr. nr. RQ15114894783029 din data de 
20.11.2015, pentru finanțarea obiectivelor de investiții de interes local.

In urma solicitarii catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale (CAIL) privind 
reautorizarea efectuarii de trageri din finantarea rambursabila, CAIL a autorizat efectuarea de 
trageri pentru anul 2020 conform Hotararii nr.6029/22.01.2020.

În prezent, obiectivele de investiții propuse in HCL nr.167/25.05.2015  au fost finalizate 
în totalitate. Intrucat creditul nu a fost utilizat in intregime, solicitam aprobarea unui proiect de 
hotarare cu lista obiectivelor de invenstitii pentru creditul ramas neutilizat.Propunem completarea 
listei de obiective de investitii conform Anexei la hotarare. Obiectivul propus  pentru a fi realizat
din credit, in suma totala de 3.162.059,33 lei este :

∑ Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan Cel Mare in 
Municipiul Alexandria;

Implementarea acestor proiecte va asigura rezolvarea simultană, concertată a problemelor 
identificate în Strategia de Dezvoltare, legate de siguranţa şi confortul cetăţenilor din Municipiul 
Alexandria şi va asigura reabilitarea, modernizarea la nivelul standardelor europene a 
infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor oferite locuitorilor întregului municipiu.

Abordarea integrata a acestor proiecte, va fi realizata pe baza principiilor de dezvoltare 
durabila, prin mai buna gestionare si economisire a resurselor existente, prin evitarea unor lucrări 
care pot stânjeni pe perioada executării lor traficul pietonal si care s-ar multiplica daca proiectele 
ar fi realizate separat.

Având in vedere cele expuse de mai sus, se constata necesitatea aprobarii unui proiect de 
hotarare privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea 
contractării unei finanțări  rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei.

Directia Economica Sef  Birou Investitii,
Director , 

Haritina Gafencu Andreea Untesu



Județul Teleorman                                                                            Anexă la                        

Municipiul Alexandria                                                                HCL 158/ 27.05.2020

Consiliul Local

LISTA

OBIECTIVELOR   DE  INVESTIȚII  REALIZATE  CU FINANȚARE  DIN CREDIT

Nr.

crt

Denumire obiectiv de investiții Valoare HCL 

1. Reabilitare cartier zona F-uri și I-uri în Municipiul 
Alexandria

10.561.007,98 

HCL 221/14.08.2013

2. Reabilitare trotuare și intrări în curți str.Tudor 
Vladimirescu tronsonul cuprins între străzile Negru 
Voda și Alexandru Ghica în Municipiul Alexandria

452.850,00

HCL 262/30.10.2013

3. Reabilitare trotuare și intrări în curți str.1Decembrie în 
Municipiul Alexandria

791.129,88 HCL 259/30.10.2013

4. Reabilitare trotuare și intrări în curți str.1907 în 
Municipiul Alexandria

988.119,58 HCL 260/30.10.2013

5. Reabilitare trotuare și intrări în curți str.Frații Golești 
în Municipiul Alexandria

774.112,54 HCL 261/30.10.2013

6. Modernizare str.Mircea cel Bătrân pe tronsonul 
cuprins între str.Doctor Stancă și str.București în 
Municipiul Alexandria

179.784,88 HCL 27/16.01.2014

7. Sistematizare verticală racorduri la utilități  ,, Centru 
multifuncțional pentru tineri’’

500.000 HCL nr.4/23.01.2018

8. Reabilitare trotuare și intrări în curți pe str.Unirii în 
Municipiul Alexandria

500.000 HCL nr.84/29.03.2019

9. Amenajare Club Pensionari în Municipiul Alexandria 1.400.000,00 HCL nr.138/24.04.2019



10. Construire împrejmuire incintă la Grădinița cu PP nr.7 
în Municipiul Alexandria

190.000,00 HCl nr.186/29.05.2019

11. Construire împrejmuire incintă și amenajare parcare 
la Grădinița cu PP nr.6 în Municipiul Alexandria 

472.319,33 HCL nr.185/29.05.2019

12. Construire împrejmuire incintă la Colegiul Național 
Al.D.Ghica în Municipiul Alexandria

410.000 HCl nr.184/29.05.2019

13. Modernizare și reparații la Școala Mihai Viteazul în 
Municipiul Alexandria

1.000.000 HCL nr.214/26.06.2019

14. Reabilitare cartier zona blocurilor ANL-Sere în 
Municipiul Alexandria

1.381.414,67 HCL nr.85/29.03.2019

15. Reabilitare trotuare și intrări în curți pe 
str.Meșteșugari în Municipiul Alexandria

1.655,00 HCL nr.238/31.07.2019

16. Rețele tehnico edilitare ,locuințe colective în regim de 
închiriere –Zona pepinieră II Peco – rest de executat în 
Municipiul Alexandria

600.000 HCL nr.188/29.05.2019

17. Modernizare  zona Veterani în Municipiul Alexandria 635.546,81 HCl nr.170/28.06.2017

18. Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala 
Gimnazială Ștefan cel Mare în Municipiul Alexandria

3.162.059,33 HCLnr.187/29.05.2019

HCL nr.13/29.01.2020

Total  24.000.000.00

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ,

CONSILIER,

AUGUSTIN IOAN


