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HOTĂRÂRE 
 
 
Priveşte: aprobarea participarii in cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico 
economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a 
protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale pentru 
proiectul ,,Achizitia de mijloace de transport public –autobuze electrice”, Axa prioritara 4 – 
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e- Promovarea unor strategii cu 
emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele 
urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare 
relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiiile 
resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Apelul de 
proiecte dedicat cererilor de finantare depuse in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, ca lider de parteneriat. 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa de indata, 
având in vedere: 

 Expunerea de motive nr. 19734 din 17.09.2018 a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comum  de specialitate nr. 19735 din 17.09.2018 al Directiei Economice; 

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

 Prevederile OUG nr. 47 din 8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei 
fondurilor europene; 

 Prevederile art. 36 alin. (7), lit. ,,a” din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin (1) si art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

ART 1. Se aprobă participarea UAT Municipiul Alexandria, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție 
de mijloace de transport public – autobuze electrice”, în vederea depunerii şi obţinerii finanțării 
acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de 
investiții 4e, Obiectivul specific 4.1. 

ART 2. Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice ca lider de parteneriat şi UAT Municipiul Alexandria, partener, în vederea 
pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze 
electrice”, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART 3. Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 
ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lider de 
parteneriat şi UAT Municipiul Alexandria,  în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de 
transport public - autobuze electrice, staţii de reîncărcare a autobuzelor electrice, în cadrul 
proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”, conform Anexei 2, care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART 4. Se aprobă achiziţionarea de către MDRAP în numele UAT Municipiul Alexandria, a unui număr de 
10 (zece) autobuze electrice AbE10, cu lungimea de 10,00 m, a unui număr de 3 (trei) staţii de 



reîncărcare rapida SiR si a unui numar de 10 (zece) statii de reîncărcare normala SiL a autobuzelor 
electrice. 

ART 5. Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, staţiilor de reîncărcare, 
solicitate la finanţare, şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul Alexandria, în 
cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, în cuantum de 
29,065 milioane lei inclusiv TVA, conform Anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART 6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria, reprezentând contribuția 
de 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, în cuantum de 0,581 
milioane lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport 
public – autobuze electrice”. 

ART 7. Se aprobă achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente 
UAT Municipiul Alexandria în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze 
electrice”. 

ART 8. Se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării 
activităţilor proprii ale proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”, 
pentru implementarea în condiții optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare 
acestora. 

ART 9. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investiţiilor aferente UAT 
Municipiul Alexandria, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze 
electrice”, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene şi 
structurale de investiţii. 

ART 10. Se împuternicește DRAGUSIN Victor – in calitate de Primar al UAT Municipiul Alexandria sa   
semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei 
achiziții publice ocazionale ce va fi încheiat între între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice - lider de proiect şi UAT Municipiul Alexandria. 

 

ART 11. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al UAT 
Municipiul Alexandria. 

 

ART 12. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa catre Institutia 
Prefectului – Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, 
Directiei Tehnic Investitii si Directiei Economice pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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