
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2021 – 2027, a 
Municipiului Alexandria 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, având în 
vedere:

∑ Referatul de aprobare nr. 15099/18.06.2021, al Primarului Municipiului Alexandria;

∑ Raportul comun de specialitate nr. 18992/05.08.2021, al Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare 
Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții și al Direcției Economice;

∑ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria;

∑ Anuntul nr. 15098/18.06.2021, privind intentia de elaborare a doua proiecte de hotarari, 
respectiv,,aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) pentru perioada 2021 – 2027, a 
Municipiului Alexandria’’ si ,,aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru 
perioada 2021 – 2027, al Municipiului Alexandria’’, conform prevederilor Legii nr. 52/2003;

∑ Procesul verbal nr. 15098/08.07.2021 privind dezbaterea publica a proiectelor de hotarari cu privire 
la ,,aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) pentru perioada 2021 – 2027, a Municipiului 
Alexandria’’ si ,,aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru perioada 2021 
– 2027, al Municipiului Alexandria’’;

∑ Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020, aferent cererii de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 –
less);

∑ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completările și modificările 
ulterioare;

∑ Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism;

∑ Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

∑ Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 
2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile 
obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

∑ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul 
Administrativ al României;



În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) și  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din 
OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă “Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2021 – 2027, a 
Municipiului Alexandria ,, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărarare va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
Municipiului Alexandria, Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare Externă din cadrul Direcției Tehnic 
Investiții și al Direcției Economice, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,

Ioana PANAGOREȚ
CONTRASEMNEAZĂ      

Secretar General,
Alexandru Răzvan CECIU

Alexandria
Nr. 202 / 18 August 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.18990/05.08.2021

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-
2027

Municipiul Alexandria a depus la finantare si a fost aprobat la finanțare în cadrul Programului 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, aferent cererii de proiecte POCA/661/2/1 
(CP13/2019 – less), axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente,  
obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, proiectul „PAC: Implicarea 
comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de cetățeni!”

În cadrul proiectului au fost prestate serviciile de elaborare Strategiei de Dezvoltare Locală 
(SDL) a Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027, fiind elaborată de Civitta Strategy& 
Consulting S.A. în baza contractului de servicii nr. 26863/16.11.2020.

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria este marcată de 
necesitatea actualizării obiectivelor și priorităților de dezvoltare ale municipiului în contextul noi 
perioade de programare 2021-2027. Noua perioada de programare vizează și actualizarea politicilor 
europene pentru perioada de referință, precum și bugetul aferent operaționalizării priorităților și 
politicilor definite. Totodată, în calitate de Stat Membru, România se aliniază acestor priorități și 
politici atât la nivel național, cât și la nivel local, fiind urmărită adaptarea la contextul strategic 
european, cât și la instrumentele de suport disponibile.

Strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă în profil territorial, se fundamentează 
pe Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR).

În elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, au fost urmărite principiile 
strategice privind:

∑ racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi intercontinentală a polilor de 
dezvoltare şi a coridoarelor de transport;

∑ dezvoltarea reţelei de localităţi şi structurarea zonelor funcţionale urbane;

∑ promovarea solidarităţii urban-rural şi dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii;

∑ consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături interregionale;

∑ protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural.
Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României a fost structurat pe două 

niveluri, astfel: Nivelul tehnic - demersul de fundamentare și natura studiilor teritoriale au determinat 
un proces de planificare strategică teritorială cu caracter tehnico-ştiinţific. 

Nivelul tehnic a vizat: 



∑ evaluarea stării teritoriului național în 2014; 

∑ viziunea asupra teritoriului naţional în 2035; 

∑ modalitățile practice de realizare a viziunii la nivelul teritoriului naţional. 
Nivelul politic - Strategia implică de asemenea și o dimensiune politică, prin rezultatul unui 

efort de concertare și evaluare, mai ales în etapele ce privesc formularea de obiective strategice. După 
aprobarea prin lege de către Parlamentul României, Guvernul are obligaţia să garanteze transpunerea 
Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României în politici și programe de dezvoltare teritorială. 

Nivelul politic cuprinde: 

∑ asumarea viziunii asupra teritoriului național în 2035; 

∑ prioritizarea măsurilor de implementare în funcție de programele de guvernare;
Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027, va urmări 

dezvoltarea Municipiului Alexandria în mod controlat abordând cele 5 (cinci) dimensiuni ale 
conceptului dezvoltării durabile şi anume  dimensiunea, economică, socială, climatică, demografică și 
de mediu.

Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027, va cuprinde 
următoarele capitole:

- analiza şi diagnosticul situaţiei existente;
- viziune de dezvoltare integrată;
- obiective strategice şi direcţii de acţiune;
- politici publice locale;
- programe şi proiecte teritoriale;
- planul de acţiune;
- elemente strategice şi operaţionale ce trebuie preluate în cadrul planurilor de urbanism general;
- indicatori de monitorizare.

Astfel,  în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, propun inițierea unui proiect de hotărâre de către Biroul Investiții Fonduri 
cu Finanțare Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții și de către Direcția Economică, în vederea 
aprobării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027, al 
Municipiului Alexandria, proiect de hotarâre care impreună cu întreaga documentație va fi supus spre 
dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria, în formă elaborată.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.18992/05.08.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2021 – 2027, a 
Municipiului Alexandria 

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA
Prin Referatul de aprobare nr.15099/18.06.2021, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare 
Locală (SDL) pentru perioada 2021 – 2027, a Municipiului Alexandria. 

Municipiul Alexandria a depus la finantare si a fost aprobat la finanțare în cadrul Programului 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, aferent cererii de proiecte POCA/661/2/1 
(CP13/2019 – less), axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente,  
obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, proiectul „PAC: Implicarea 
comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de cetățeni!”

În cadrul proiectului a fost actualizată Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului 
Alexandria pentru perioada 2021-2027, fiind elaborată de Civitta Strategy&Consulting S.A. în baza 
contractului de servicii nr. 26863/16.11.2020.

O strategie de dezvoltare locală (SDL) reprezinta instrumentul participativ care are drept 
scop asigurarea progresului economic, echitabil pe plan social, protejând, în același timp, resursele și 
mediul pentru generațiile viitoare.

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă o acțiune decisivă care susține procesul 
de dezvoltare locală, întrucat un SDL are ca scop stabilirea priorităților pe termen mediu si lung spre 
care se orienteaza efortul de dezvoltare în viitor, astfel încât aceasta să poată susține nevoile de 
investiții în următorii ani și accesarea de finanțări pentru implementarea de proiecte de dezvoltare. 
Existența unei planificări de strategie asigura prioritizarea proiectelor în funcție de nevoile comunității 
și folosirea corectă a resurselor limitate de care aceasta dispune.

Creșterea dinamismului economic la nivel local este esențială pentru ameliorarea provocărilor 
privind oportunitățile reduse de dezvoltare ale companiilor locale. În contextul declinului demografic și 
al atractivității mai mari a municipiului București, cel mai apropiat centru economic de importanță 
națională, și considerând dimensiunea europeană a politicilor actuale ce încurajează mobilitatea forței 



de muncă și a capitalului, dar și difuzia tehnologiilor noi, asigurarea unui mediu favorabil creșterii 
dinamismului economic local reprezintă un prim pas către crearea de oportunități și creșterea încrederii 
în viitorul economic al municipiului.

„Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027” 
reprezintă un cadru de dezvoltare şi un instrument pentru administraţia publică locală în vederea 
implementării viziunii şi a obiectivelor strategice de dezvoltare. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027 trebuie să 
cuprindă un minimum de elemente specifice unui document strategic urban:

¸ Contextul urban și identificarea principalelor probleme și provocări la nivel local. Datele 
statistice utilizate pentru descrierea principalelor probleme și priorități ale arealului urban să fie 
recente (ex. date publicate de  INS la momentul elaborării sau alte date administrative furnizate 
de instituții de la nivel local). Această secțiune se poate referi la următoarele aspecte:
¸ prezentarea datelor statistice și a analizelor, studiilor relevante pentru definirea 

contextului urban și a provocărilor cu care acesta se confruntă, cu trimitere obligatorie la 
cele cinci provocări specificate în art.  7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013: 
provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu. Asfel, se va realiza o 
descriere a problemelor cu care se confruntă spațiul urban analizat, privind, de exemplu, 
populația, demografia, șomajul, structura ocupării forței de muncă, condițiile de locuire, 
infrastructura socială și educațională, condițiile climatice și de mediu din arealul studiat, 
situația transportului public local, facilități urbane, situația infrastructurii urbane, situația 
spațiilor verzi, zone urbane marginalizate) etc; 

¸ prezentarea pe scurt a strategiilor și politicilor sectoriale existente, relevante (la nivel 
local, regional și național) pe care se bazează elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 
a Municipiului Alexandria pentru perioada (2021-2027) (de exemplu, Planul de 
Mobilitate Urbana Durabila - PMUD);

¸ identificarea, analizarea și prioritizarea nevoilor și a problemelor, precum și a opțiunilor 
pentru soluțiile aferente acestora;

¸ analiza SWOT - analiza integrată a rezultatelor obținute prin diagnosticarea situației 
existente și a tendințelor dezvoltării;

∑ Viziunea de dezvoltare și obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului 
Alexandria pentru perioada 2021-2027. Aceasta secțiune se poate referi la următoarele aspecte:

¸ prezentarea viziunii de dezvoltare și identificarea obiectivului/obiectivelor generale ale  
Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada (2021-2027);

¸ prezentarea obiectivelor-cheie specifice, măsurabile, realizabile, realiste și limitate în 
timp (SMART), cu referire inclusiv la cele 5 problematici menţionate în art. 7 al 
Regulamentului (UE) nr. 1301/2013.

Municipiul Alexandria este beneficiarul contractului de finanțare nerambursabilă nr. 535/ 
08.07.2020, pentru proiectul COD SIPOCA 821-COD MYSMIS 136765 finanțat prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă. În cadrul activităților proiectului sunt prevăzute a fi realizate 
documentele strategice de dezvoltare urbană a Municipiului Alexandria ce stau la baza propunerilor de 
proiecte pentru perioada 2021-2027 (2029). 



În Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-
2027 se va ține cont de caracteristicile noului cadru pentru politica de coeziune 2021-2027, referitor la 
regula ”N+2” cu privire la aspectele financiare privind dezangajarea.

Orice modificări ale actelor normative intervenite pe parcursul desfășurării contractului privind 
elaborarea documentului strategic cât și cerințele avizatorilor AM/OI atrage după sine implementarea 
obligatorie a acestora de către contractant, fără alte pretenții financiare.

∑ Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027 trebuie 
să cuprindă un minimum de elemente specifice unui document strategic urban:

¸ Contextul urban și identificarea principalelor probleme și provocări la nivel local. Datele 
statistice utilizate pentru descrierea principalelor probleme și priorități ale arealului urban să fie 
recente (ex. date publicate de  INS la momentul elaborării sau alte date administrative furnizate 
de instituții de la nivel local). Această secțiune se poate referi la următoarele aspecte:
¸ prezentarea datelor statistice și a analizelor, studiilor relevante pentru definirea 

contextului urban și a provocărilor cu care acesta se confruntă, cu trimitere obligatorie la 
cele cinci provocări specificate în art.  7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013: 
provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu. Asfel, se va realiza o 
descriere a problemelor cu care se confruntă spațiul urban analizat, privind, de exemplu, 
populația, demografia, șomajul, structura ocupării forței de muncă, condițiile de locuire, 
infrastructura socială și educațională, condițiile climatice și de mediu din arealul studiat, 
situația transportului public local, facilități urbane, situația infrastructurii urbane, situația 
spațiilor verzi, zone urbane marginalizate) etc; 

¸ prezentarea pe scurt a strategiilor și politicilor sectoriale existente, relevante (la nivel 
local, regional și național) pe care se bazează elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 
a Municipiului Alexandria pentru perioada (2021-2027) (de exemplu, Planul de 
Mobilitate Urbana Durabila - PMUD);

¸ identificarea, analizarea și prioritizarea nevoilor și a problemelor, precum și a opțiunilor 
pentru soluțiile aferente acestora;

¸ analiza SWOT - analiza integrată a rezultatelor obținute prin diagnosticarea situației existente și 
a tendințelor dezvoltării;

Dezvoltarea unui mediu urban atractiv este esențială pentru creșterea calității locuirii în 
municipiul Alexandria. În cazul municipiului Alexandria au fot identificate o serie de deficiențe și 
provocări referitoare la calitatea infrastructurii de educație, sănătate și servicii sociale, la calitatea 
infrastructurii de dotări culturale și sportive, la diversitatea redusă a activităților de petrecere a timpului 
liber, la calitatea spațiilor publice și spațiilor verzi și la calitatea locuirii din cadrul ansamblurilor de 
locuințe colective. 

Menținerea în municipiul Alexandria a populației existente și încurajarea tinerilor să revină în 
municipiu după finalizarea studiilor reprezintă un obiectiv prioritar pentru dezvoltarea municipiului. În 
acest scop au fost identificate o serie de acțiuni care urmăresc îmbunătățirea și dezvoltarea 
infrastructurii socio-culturale și ameliorarea calității spațiilor publice, precum și regenerarea urbană a 
ansamblurilor de locuințe colective. 



Prin implementarea acestor proiecte se asigură ca toți locuitorii să beneficieze de condiții bune 
de viață, de dotări publice de bună calitate și să participe activ la viața culturală și sportivă a 
municipiului.

2. LEGALITATEA INVESTIȚEI

Susținerea din punct de vedere legală, este fundamentată pe prevederile următoarelor acte 
normative:

∑ Anuntul nr. 15098/18.06.2021, privind intentia de elaborare a doua proiecte de hotarari, 
respectiv,,aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) pentru perioada 2021 – 2027, a 
Municipiului Alexandria’’ si ,,aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru 
perioada 2021 – 2027, al Municipiului Alexandria’’, conform prevederilor Legii nr. 52/2003;

∑ Procesul verbal nr. 15098/08.07.2021 privind dezbaterea publica a proiectelor de hotarari cu privire 
la ,,aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) pentru perioada 2021 – 2027, a Municipiului 
Alexandria’’ si ,,aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru perioada 2021 
– 2027, al Municipiului Alexandria’’;

∑ Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020, aferent cererii de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 –
less);

∑ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completările și modificările 
ulterioare;

∑ Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism;

∑ Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

∑ Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 
2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile 
obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

∑ Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

∑ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul 
Administrativ al României;

∑ Prevederile art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) și  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 din 
03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României.

Față de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2021 – 2027, a Municipiului 
Alexandria, considerăm că este oportună și legală, drept pentru care s-a întocmit proiectul de hotărâre 
propus care va fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Sef B.I.F.F.E.,                                                                 Director ex. Direcția Economică,
Claudia PIRJOLEA                                                                       Haritina GAFENCU


