
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 ,,Extinderea rețelei electrice de distribuție medie tensiune și joasă tensiune PTAB 6063 din 
zona fostei unități militare, municipiul Alexandria, județul Teleorman”

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință de îndată, având în 
vedere:
∑ Referat de aprobare nr. 20288 din 10.09.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul comun de specialitate nr. 20289 din 10.09.2020 al Direcției Tehnic Investiții, Direcția Juridi 

Comercial și al Direcției Buget Finanțe Taxe și Impozite;
∑ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
∑ Adresa nr. 3675.F22.1/02.07.2020 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 art.2 din Ordinul ANRE 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor 

de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a 
energiei electrice;

∑ Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la 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 Romaniei;
In temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) si alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 
din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al Romaniei.   

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contribuția Municipiului Alexandria în suma de 182.674.91 lei exclusiv TVA, 
reprezentând cofinanțarea pentru realizarea rețelei electrice de interes public, în vederea racordării
utilizatorilor individuali în cadrul obiectivului ,,Extinderea rețelei electrice de distribuție medie tensiune 
si joasa tensiune PTAB 6063 din zona fostei unitati militare, municipiul Alexandria, judetul 
Teleorman”.

Art. 2. Se aprobă contractul cadru de cofinanțare în vederea realizării obiectivului ,,Extinderea 
rețelei electrice de distribuție medie tensiune și joasă tensiune PTAB 6063 din zona fostei unități 
militare, municipiul 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 ,,Extinderea rețelei electrice de distribuție medie tensiune și joasă tensiune 
PTAB 6063 din zona fostei unități militare, municipiul Alexandria, județul Teleorman” și a 
documentelor aferente.

Art. 2. 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, Direcția Juridic Comercial și Directiei Economică, pentru cunoaștere și punere în 
aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
Consilier,                                                                               Secretar General,

Marian Dragoș Petcu                                                         Alexandru Răzvan Ceciu
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 20288/10.09. 2020

REFERAT DE APROBARE

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 distributie medie tensiune si joasa tensiune PTAB 6063 din 
zona fostei unitati militare, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”

In Municipiul Alexandria a aparut ca o necesitate construirea unui nou cartier de locuinte 
individuale, in urma vanzarii unor terenuri ce au apartinut fostei U.M. amplasata pe Soseaua Turnu 
Magurele.

In anul 2018 a fost executata si pusa in functiune lucrarea ,,Extinderea retelei electrice de 
interes public necesara pentru racordarea consumatorilor individuali din zona fostei unitati militare,  
municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, conform Proceselor verbale de receptie la terminarea 
lucrarilor nr. 458 si 458 A din 07.09.2018 si a Procesului verbal de receptie a punerii in functiune nr. 458.1 
din 07.09.2018.

Ca urmare a dezvoltarii ulterioare a cvartalului de locuinte din ultimii ani, este necesara extinderea 
retelei electrice din zona, respectiv str. Stefan cel Mare cu nr. cadastral  23253 si portiunea de alee cu nr. 
cadastral 24958, paralela cu calea ferata. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 123/26 iulie 2012 (*actualizata*) a energiei electrice si 
gazelor naturale, art. 51, Distributie Energie Oltenia SA, in calitate de operator de distributie, are obligatia 
ca la solicitarea UAT Municipiul Alexandria, in baza planurilor de dezvoltare regionala si de urbanism, sa 
asigure dezvoltarea si finantarea extinderii retelei electrice de distributie prin coparticiparea solicitantului la 
finantarea lucrarilor, cu fonduri din bugetul local sau bugetul de stat.

Prin proiectul elaborat ,,Extinderea retelei electrice de distributie medie tensiune si joasa 
tensiune PTAB 6063 din zona fostei unitati militare, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”,
municipalitatea a asigurat finantare din fonduri de la bugetul local, pentru realizarea extinderii retelei 
electrice de ineters public, pentru racordarea utilizatorilor individuali. 

Municipiul Alexandria a solicitat prin adresa nr.5707/05.03.2020 catre operatorul de Distributie 
Energie Oltenia SA, admiterea la finantare a extinderii retelei de distributie a energiei electrice necesare 
racordarii consumatorilor individuali din zona fostei U.M. in Municipiul Alexandria, in conformitate cu 
prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Ordinului Presedintelui Autoritatii 



Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea 
conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de 
distributie a energiei electrice.

In urma analizei facute de catre operatorul de distributie prin elaborarea documentatiei tehnico-
economice Studiu de Fezabilitate, avizata de catre comisia tehnico-economica a Distributie Energie Oltenia 
SA , a fost determinata valoarea estimata totala a lucrarii , din care coparticiparea Autoritatii publice locale 
in suma de 182674,91 lei exclusiv TVA.

Astfel, in urma acceptarii de a coparticipa la finantarea lucrarilor,  in conformitate cu prevederile art. 
45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare de catre Directia Tehnic Investitii, Directia 
Juridic Comercial si Directia Buget Finante Taxe si Impozite in vederea aprobarea cofinanțării, a 
contractului cadru de cofinanțare și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru 
semnarea documentelor aferente realizarii obiectivului de investitii ,,Extinderea retelei electrice de 
distributie medie tensiune si joasa tensiune PTAB 6063 din zona fostei unitati militare, municipiul 
Alexandria, judetul Teleorman”.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
DIRECTIA BUGET FINANTE TAXE SI IMPOZITE
Nr. 20289/10.09.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privind: aprobarea cofinanțării, a contractului cadru de cofinanțare și mandatarea 
Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizarii obiectivului de 
investitii ,,Extinderea retelei electrice de distributie medie tensiune si joasa tensiune PTAB 6063 din 
zona fostei unitati militare, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”.

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

Prin Referatul de aprobare nr. 20288/10.09.2020, Primarul Municipiului Alexandria supune 
dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea cofinanțării, a contractului 
cadru de cofinanțare și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea 
documentelor aferente realizarii obiectivului de investitii ,,Extinderea retelei electrice de distributie 
medie tensiune si joasa tensiune PTAB 6063 din zona fostei unitati militare, municipiul Alexandria, 
judetul Teleorman”.

In Municipiul Alexandria a aparut ca o necesitate construirea unui nou cartier de locuinte 
individuale, in urma vanzarii unor terenuri ce au apartinut fostei U.M. amplasata pe Soseaua Turnu 
Magurele.

In anul 2018 a fost executata si pusa in functiune lucrarea ,,Extinderea retelei electrice de 
interes public necesara pentru racordarea consumatorilor individuali din zona fostei unitati militare,  
municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, conform Proceselor verbale de receptie la terminarea 
lucrarilor nr. 458 si 458 A din 07.09.2018 si a Procesului verbal de receptie a punerii in functiune nr. 458.1 
din 07.09.2018.

Ca urmare a dezvoltarii ulterioare a cvartalului de locuinte din ultimii ani, este necesara extinderea 
retelei electrice din zona, respectiv str. Stefan cel Mare cu nr. cadastral  23253 si portiunea de alee cu nr. 
cadastral 24958, paralela cu calea ferata.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 123/26 iulie 2012 (*actualizata*) a energiei electrice si 
gazelor naturale, art. 51, Distributie energie Oltenia SA, in calitate de operator de distributie, are obligatia 
ca la solicitarea UAT Municipiul Alexandria, in baza planurilor de dezvoltare regionala si de urbanism, sa 



asigure dezvoltarea si finantarea extinderii retelei electrice de distributie prin coparticiparea solicitantului la 
finantarea lucrarilor, cu fonduri din bugetul local sau bugetul de stat.

Prin proiectul elaborat ,,Extinderea retelei electrice de distributie medie tensiune si joasa 
tensiune PTAB 6063 din zona fostei unitati militare, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, 
municipalitatea a asigurat cu finantare din fonduri de la bugetul local, pentru realizarea extinderii retelei 
electrice de interes public, pentru racordarea utilizatorilor individuali. 

In urma analizei facute de catre operatorul de distributie prin elaborarea documentatiei tehnico-
economice Studiu de Fezabilitate, avizata de catre comisia tehnico-economica a Distributie Energie Oltenia 
SA , a fost determinata valoarea estimata totala a lucrarii , din care coparticiparea Autoritatii publice locale 
in suma de 182674,91 lei exclusiv TVA.

2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA

In vederea realizarii extinderii retelei electrice de distributie necesara pentru racordarea 
consumatorilor individuali, se propun urmatoarele categorii de lucrari aferente investitiei de baza:

ÿ Realizare PTAB 6063 urban,
ÿ Realizare retea electrica de medie tensiune si joasa tensiune.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

1. Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) = 365.349,81 lei(exclusiv TVA), 
din care C+M = 292.802,70 lei (exclusiv TVA)

si 

2. Coparticipare Autoritate publica – Municipiul Alexandria 182.674,91 lei (exclusiv TVA), 
3. Coparticipare Distributie Energie Oltenia S.A. – 182.674,91 lei (exclusiv TVA)

4. Sursele de finantare 
Finantarea se va face din fonduri Distributie Energie Oltenia S.A si buget local pentru 

coparticiparea Municipiului Alexandria.

3. LEGALITATEA INVESTITIEI
Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe prevederile 

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

modificarile si completarile ulterioare;
∑ Prevederile art.2 din Ordinul ANRE 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor 

de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a 
energiei electrice;



∑ Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la 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 Romaniei;

Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la 
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”, consideram ca este oportuna si legala, drept pentru care s-a intocmit proiectul de 
hotarare propus care va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria.

Șef birou Investiții 
Fonduri cu Finanțare Internă,    Director D.E.,

Andreea UNTEȘU Haritina GAFENCU

DIRECTOR DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Postumia CHESNOIU


