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HOTARARE 

 

Privind: aprobarea cofinantarii, a contractului cadru de cofinantare si mandatarea Primarului 

Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizarii obiectivului de investitii ,,Extinderea 

retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea consumatorilor individuali din zona fostei unitati 

militare, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman” 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

• Expunerea de motive nr. 20061 din 21.07.2017 a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul comun de specialitate nr. 20062 din 21.07.2017 al Directiei Tehnic Investitii si al Directiei Buget Finante 

Taxe si Impozite; 

• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 

• Adresa nr. RO10/39247/03.07.2017 a Distributie Energie Oltenia SA; 

• Prevederile art. 51 din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice si gazelor naturale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Prevederile Ordinului nr. 75 din 23 octombrie 2013 al ANRE privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea 

condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a 

energiei electrice; 

• Prevederile art. 35 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) si (3) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1. Se aproba contributia Municipiului Alexandria in suma de 205.558,73 lei exclusiv TVA, reprezentand 

cofinantarea pentru realizarea retelei electrice de interes public, in vederea racordarii utilizatorilor individuali in cadrul 



obiectivului ,,Extinderea retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea consumatorilor individuali 

din zona fostei unitati militare, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman”. 

 Art. 2. Se aproba contractul cadru de cofinantare in vederea realizarii obiectivului ,,Extinderea retelei electrice 

de interes public necesara pentru racordarea consumatorilor individuali din zona fostei unitati militare, 

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. Se mandateaza Primarul Municipiului Alexandria pentru semnarea contractului de cofinantare a 

obiectivului ,,Extinderea retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea consumatorilor individuali 

din zona fostei unitati militare, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman” si a documentelor aferente. 

Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului Judetului 

Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Tehnic Investitii si Directiei Buget 

Finante Taxe si Impozite, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA 

      Consilier,               

                        Florea VOICILA  

                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                                                          Secretar, 

                                                                                                                                Jr. Iulian PURCARU 
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