
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind: aprobarea cofinanțării, a contractului cadru de cofinanțare și mandatarea 
Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizării obiectivului de 
investiții ,,Extindere rețea de distribuție a energiei electrice, zona Autobază și Parcare tip 
Park&Ride, localitatea Alexandria, județul Teleorman”

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, având în 
vedere:
∑ Referatul de aprobare nr. 22228 din 21.09.2021 a Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul comun de specialitate nr.22230 din 21.09.2021 al Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții 

Fonduri cu Finanțare Externă, al Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial;
∑ Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
∑ Avizul Comisiei Tehnico-Economice Zona Alexandria nr.4467/30.06.2021,Distribuție Energie Oltenia 

SA;
∑ Adresa nr. 16132/05.07.2021 către Distribuție Energie Oltenia SA;
∑ Prevederile art. 51 din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și gazelor naturale cu 

modificările și completările ulterioare;
∑ Prevederile Ordinului nr.36/28.02.2019 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 Ordinului nr.59/02.08.2013 al ANRE pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea 
utilizatorilor la rețelele electrice de interes public;

∑ Prevederile art. 35 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;

∑ Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
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;

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 cofinanțarea pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Extindere rețea de 
distribuție a energiei electrice, zona Autobază și Parcare tip Park&Ride, localitatea Alexandria, 
județul Teleorman”.

Art. 2. Se aprobă contractul cadru de cofinanțare în vederea realizării obiectivului ,,Extindere 
rețea de distribuție a energiei electrice, zona Autobază și Parcare tip Park&Ride, localitatea
Alexandria, județul Teleorman”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Alexandria pentru semnarea contractului de 
cofinanțare a obiectivului ,,Extindere rețea de distribuție a energiei electrice, zona Autobază și 
Parcare tip Park&Ride, localitatea Alexandria, județul Teleorman” și a documentelor aferente.

Art. 4. . Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, 
Direcției Tehnic Investiții, Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere și punere în 
aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,

Ioana PANAGOREȚ

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General,

Alexandru Răzvan CECIU

Alexandria
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.22228./21.09.2021

REFERAT DE APROBARE

Privind: aprobarea cofinanțării, a contractului cadru de cofinanțare și mandatarea 
Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizării obiectivului de 
investiții ,,Extindere rețea de distribuție a energiei electrice, zona Autobază și Parcare tip 
Park&Ride, localitatea Alexandria, județul Teleorman”

Municipiul Alexandria este beneficiarul proiectelor cu finanțare nerambursabilă ,,Achiziţie mijloace 
de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, 
Focșani, Slobozia’’ și ,,Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui 
transport public ecologic’’ finanțate prin POR 2014-2020, Axa 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Obiectivul general îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem de 
transport public în municipiile reședință de județ eficient, ecologic și modern, care să conducă la reducerea 
cantităților de CO2 și emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, 
creșterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului 
rutier.

Obiectivul specific este reprezentat de înlocuirea integrală a mijloacelor de transport în comun și 
reducerea emisiilor de carbon prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

În cadrul proiectelor se finanțează o achiziție de mijloace de transport electrice-10 autobuze 
electrice, 3 stații de încărcare rapidă, 10 stații de încărcare lentă , cât și infrastructura în vederea racordării
la rețeaua de distribuție a energiei electrice pentru asigurarea funcționalității.  În urma elaborării studiilor de 
soluție în vederea racordării stațiilor de încărcare rapidă, în zona Koyo și în zona  Eurocare Service a 
rezultat necesitatea extinderii rețelei electrice ce aparține operatorului de distribuție-Ditribuție Oltenia SA.

În conformitate cu prevderile legislative în domeniu, Legea nr 123/10.07.2012 a energiei electrice 
și a gazelor naturale, Ordinul nr.36/28.02.2019 al ANRE privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea 
condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de 
distribuţie a energiei electrice, Ordinul nr.59/02.08.2013 al ANRE pentru aprobarea Regulamentului privind 
racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public cât și prevederile avizelor CTE 
nr.3937/08.04.2021 și nr.4467/30.06.2021, emise de CTE 110KV, cât și CTE Alexandria, au fost avizate 
soluțiile de racordare cât și participarea la cofinanțare a beneficiarului Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII – BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE EXTERNĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 22230/21.09.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privind: aprobarea cofinanțării, a contractului cadru de cofinanțare și mandatarea 
Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizării obiectivului de 
investiții ,,Extindere rețea de distribuție a energiei electrice, zona Autobază și Parcare tip 
Park&Ride, localitatea Alexandria, județul Teleorman”

Prin Referatul de aprobare nr. 22228//21.09.2021, Primarul Municipiului Alexandria supune 
dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cofinanțării, a contractului 
cadru de cofinanțare și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea 
documentelor aferente realizării obiectivului de investiții ,,Extindere rețea de distribuție a energiei 
electrice, zona Autobază și Parcare tip Park&Ride, localitatea Alexandria, județul Teleorman”.

Municipiul Alexandria este beneficiarul proiectelor cu finanțare nerambursabilă ,,Achiziţie mijloace 
de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, 
Focșani, Slobozia’’ și ,,Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui 
transport public ecologic’’ finanțate prin POR 2014-2020, Axa 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Obiectivul general îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem de 
transport public în municipiile reședință de județ eficient, ecologic și modern, care să conducă la reducerea 
cantittaților de CO2 și emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, 
creșterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului 
rutier.

Obiectivul specific este reprezentat de înlocuirea integrală a mijloacelor de transport în comun și 
reducerea emisiilor de carbon prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

În cadrul proiectelor se finanțează o achiziție de mijloace de transport electrice-10 autobuze 
electrice, 3 stații de încărcare rapidă, 10  stații de încărcare lentă , cât și infrastructura în vederea racordării 
la rețeaua de distribuție a energiei electrice pentru asigurarea funcționalității.  În urma elaborării studiilor de 
soluție  în vederea racordării stațiilor de încărcare rapidă, în zona Koyo și în zona  Eurocare Service a 
rezultat necesitatea extinderii rețelei electrice ce aparține operatorului de distribuție-Distribuție Oltenia SA.

În conformitate cu prevderile legislative în domeniu, Legea nr 123/10.07.2012 a energiei electrice 
și a gazelor naturale, Ordinul nr.36/28.02.2019 al ANRE privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea 
condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de 
distribuţie a energiei electrice, Ordinul nr.59/02.08.2013 al ANRE pentru aprobarea Regulamentului privind 
racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public cât și prevederile avizelor CTE 
nr.3937/08.04.2021 și nr.4467/30.06.2021, emise de CTE 110KV, cât și CTE Alexandria, au fost avizate 
soluțiile de racordare cât și participarea la cofinanțare a beneficiarului Municipiului Alexandria.



ANALIZA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ

In vederea realizării extinderii rețelei electrice de distribuție necesară pentru racordarea 
consumatorilor individuali, se propun urmatoarele categorii de lucrări aferente investiției de bază:

-Realizare PTAb urban,
-Realizare LES 20KV în lungime de cca 225 m.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

-Valoarea totală estimată a lucrării ce face obiectul cofinanțării este de 454.427,88 lei
(exclusiv TVA), din care:
-Coparticipare Autoritate publică – Municipiul Alexandria 227.213,94lei (exclusiv TVA)
-Coparticipare Distribuție Energie Oltenia S.A. –227.213,94 lei (exclusiv TVA)

Sursele de finanțare 
Finanțarea se va face din fonduri Distribuție Energie Oltenia S.A și buget local pentru 

coparticiparea Municipiului Alexandria.
Sustinerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe prevederile 

urmatoarelor acte normative :
∑ art. 51 din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice si gazelor naturale cu modificarile si 

completarile ulterioare;
∑ Prevederile Ordinului nr.36/28.02.2019 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 Ordinului nr.59/02.08.2013 al ANRE pentru aprobarea Regulamentului privind 
racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public;

∑ Art. 35, din Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
∑ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul 

Administrativ al României;
Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art. 136 alin.1 din OUG nr 57/2019

Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare considerăm că proiectul poate fi supus 
dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și 
aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea cofinanțării, a contractului 
cadru de cofinanțare și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea 
documentelor aferente realizării obiectivului de investiții ,,Extindere rețea de distribuție a energiei 
electrice, zona Autobază și Parcare tip Park&Ride, localitatea Alexandria, județul Teleorman.

D.T.I.,                                      DIRECTOR Ex. D.E.,                              DIRECTOR Ex. D.J.C.,
Șef  B.I.F.F.E.,                                Haritina GAFENCU Postumia  CHESNOIU

Claudia PÎRJOLEA    


