
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

Privind: asocierea Municipiului Alexandria cu unităţile de învăţământ, serviciile 

şi societăţile comerciale din subordinea consiliului local, în vederea organizării licitaţiei 

publice pentru achiziţia de energie electrică 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, având în 

vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 26184 din 27.10.2021 al Primarului Municipiului 

Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr. 26185 din 27.10.2021  al Direcției Tehnic 

Investiții, Direcției Impozite si Taxe Locale și Direcției Administrație Publică Locală Alexandria; 

 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al             

municipiului Alexandria;  

 Prevederile art.104, alin.(5) lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;  

 Prevederile art.5 alin.(1) lit.n), art.7 alin.(1) din Legea nr.100/2016 privind 

concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, art.9 alin.(2) si alin.(3), art.11, art.15c din HG 

nr.896/2016 privind Normele de aplicare a Legii nr.100/2016, 

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

publice locale; 

 Prevederile art.129 alin. (1) și (2) lit. e), alin. (9) lit. a) 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, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Alexandria cu unitățile de învățământ, serviciile și 

societățile comerciale din subordinea Consiliului Local, în vederea organizării licitației publice pentru 

achiziția de energie electrică, conform contractului de asociere anexă, care face parte din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze contractul de asociere. 



Art.3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă  Instituţiei Prefectului  judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 

municipiului Alexandria, Direcției Tehnic Investiții,Directiei Juridic Comercial, Directiei Economica, 

Direcției Administrație Publică Locală, unităților de învățământ, serviciillor și societăților din subordinea 

consiliului local,  pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ, 

                         Consilier,                                      Secretar General, 

                     Silvia Cobârlie                                                           Alexandru Răzvan Ceciu 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 
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JUDETUL  TELEORMAN 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA 

Nr.  26184 din 27.10.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Privind: asocierea Municipiului Alexandria cu unităţile de învăţământ, serviciile 

şi societăţile comerciale din subordinea consiliului local, în vederea organizării licitaţiei 

publice pentru achiziţia de energie electrică 

 

 

Începând din ianuarie 2013 Ordinul ANRE nr. 30 a introdus componenta de plată 

concurenţială, ceea ce a condus la creşterea tarifelor energiei electrice, bugetul municipiului fiind 

aproximativ acelaşi , iar investiţiile derulate, mult mai însemnate . 

Toate acestea converg spre aprobarea unor măsuri care să reducă cheltuielile cu energia 

electrică şi una dintre aceste măsuri este achiziţionarea de pe Bursa de Mărfuri a energiei necesare, 

deoarece, analizând activitatea derulată pe pieţele de disponibil ale BRM s-a constatat că, prin 

tranzacţiile încheiate în ringurile specializate ale Pieţei de Disponibil, autorităţile publice beneficiază 

de diferenţe favorabile de preţ pentru energia electrică. 

Bursa Română de Mărfuri a fost creată în anul 1992 ca un instrument specific economiilor de 

piaţă moderne, dând posibilitatea ca persoanele fizice şi juridice să poată vinde sau cumpăra prin 

intermediul procedurilor organizate în ringul BRM. 

În egală măsură, astfel de proceduri pot fi organizate atât pentru societăţi comerciale private 

cât şi pentru societăţi la care statul sau o autoritate publică este acţionar, cât şi pentru instituţii, 

ministere şi alte autorităţi publice. 

Aceeaşi măsură este binevenită şi pentru unităţile de învăţământ, serviciile şi societăţile din 

subordinea consiliului local, în cadrul unei asocieri cu Municipiului Alexandria, în vederea organizării 

licitaţiei pentru achiziţia de energie electrică. 

 asocierea Municipiului Alexandria cu unităţile de învăţământ, serviciile şi societăţile 

comerciale din subordinea consiliului local, în vederea organizării licitaţiei publice pentru 

achiziţia de energie electrică 



 înregistrarea UAT Alexandria ca membru afiliat al BRM 

 întocmirea dosarului procedurii de achiziţie publică conform art.104, alin. (5) lit.c din 

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 

 emiterea unui ordin iniţiator de cumpărare ce va cuprinde: 

 completarea unui ordin iniţiator / caiet de sarcini / caiet de prezentare / fişă tehnică 

aferente produsului ce urmează a fi achiziţionat, model de contract / clauze 

contractuale specifice. 

Persoanele care deţin calitate de membru acţionar al BRM sau de membru afiliat al acesteia 

au dreptul ca, în nume şi pe cont propriu să negocieze şi să încheie tranzacţii pe piaţa de disponibil, pe 

piaţa mixtă şi / sau să negocieze şi să încheie contracte pe piaţa licitaţiilor şi / sau a creanţelor în 

condiţiile prevăzute de lege şi regulamentele BRM precum şi pe alte pieţe administrate de bursa de 

mărfuri, dacă sunt îndeplinite condiţiile specifice pieţei respective. 

Avantajele procedurilor de atribuire a contractelor organizate la nivelul Pieţei de Disponibil 

gestionată de BRM sunt: 

 procedură de achiziţie simplificată; 

 cadru legal figurat clar prin art.104, alin(s) lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 

publice; 

 procedură transparentă, tratament egal pentru toţi operatorii de pe piaţă, eficienţa 

utilizării fondurilor, competitivitate ridicată; 

 costuri zero pentru încheierea contractului de membru afiliat BRM ; 

 obţinerea unor preţuri mai mici, rezultat al competiţiei furnizorilor. 

Faţă de cele arătate, in 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, propun 

întocmirea unui proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu unităţile de 

învăţământ, serviciile şi societăţile comerciale din subordinea consiliului local, în vederea 

organizării licitaţiei publice pentru achiziţia de energie electrică, care, va fi prezentat spre 

dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local. 

 

 

PRIMAR, 

Victor DRĂGUȘIN 

 

 



JUDEȚUL  TELEORMAN 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA 

DIRECȚIA  TEHNIC  INVESTIȚII 

DIRECȚIA  ECONOMICĂ 

Nr. 26185 din 27.10.2021 

 

 

RAPORT  COMUN  DE  SPECIALITATE 

 

Privind: asocierea Municipiului Alexandria cu unităţile de învăţământ, serviciile 

şi societăţile comerciale din subordinea consiliului local, în vederea organizării licitaţiei 

publice pentru achiziţia de energie electrică 

 

 

 

Prin  referatul de aprobare nr. 26184 din 27.10.2021 Primarul Municipiului  Alexandria, domnul 

Victor Drăgușin propune proiectul de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu 

unitățile de învățământ, serviciile și societățile comerciale din subordinea consiliului local, în 

vederea organizării licitației publice pentru achiziția de energie electrică. 

Începând din ianuarie 2013 Ordinul ANRE nr. 30 a introdus componenta de plată 

concurenţială, ceea ce a condus la creşterea tarifelor energiei electrice, bugetul municipiului fiind 

aproximativ acelaşi , iar investiţiile derulate, mult mai însemnate . 

Toate acestea converg spre aprobarea unor măsuri care să reducă cheltuielile cu energia 

electrică şi una dintre aceste măsuri este achiziţionarea de pe Bursa de Mărfuri a energiei necesare, 

deoarece, analizând activitatea derulată pe pieţele de disponibil ale BRM s-a constatat că, prin 

tranzacţiile încheiate în ringurile specializate ale Pieţei de Disponibil, autorităţile publice beneficiază 

de diferenţe favorabile de preţ pentru energia electrică. 

Bursa Română de Mărfuri a fost creată în anul 1992 ca un instrument specific economiilor de 

piaţă moderne, dând posibilitatea ca persoanele fizice şi juridice să poată vinde sau cumpăra prin 

intermediul procedurilor organizate în ringul BRM. 

În egală măsură, astfel de proceduri pot fi organizate atât pentru societăţi comerciale private 

cât şi pentru societăţi la care statul sau o autoritate publică este acţionar, cât şi pentru instituţii, 

ministere şi alte autorităţi publice. 

Aceeaşi măsură este binevenită şi pentru unităţile de învăţământ, serviciile şi societăţile din 



subordinea consiliului local, în cadrul unei asocieri cu Municipiului Alexandria, în vederea organizării 

licitaţiei pentru achiziţia de energie electrică. 

Prin urmare, pentru inițierea unei proceduri pentru achiziția de energie electrică trebuie 

urmăriți o serie de pași: 

 asocierea Municipiului Alexandria cu unităţile de învăţământ, serviciile şi societăţile 

comerciale din subordinea consiliului local, în vederea organizării licitaţiei publice pentru 

achiziţia de energie electrică 

 înregistrarea UAT Alexandria ca membru afiliat al BRM 

 întocmirea dosarului procedurii de achiziţie publică conform art.104, alin. (5) lit.c din 

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 

 emiterea unui ordin iniţiator de cumpărare ce va cuprinde: 

 completarea unui ordin iniţiator / caiet de sarcini / caiet de prezentare / fişă tehnică 

aferente produsului ce urmează a fi achiziţionat, model de contract / clauze 

contractuale specifice. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse 

pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile 

prime şi bursele  de energie, în cazul în care structura multilaterală de tranzacţionare reglementată şi 

supravegheată garantează în mod natural preţurile pieţei; 

 

Avantajele procedurilor de atribuire a contractelor organizate la nivelul Pieţei de Disponibil 

gestionată de BRM sunt: 

 procedură de achiziţie simplificată; 

 cadru legal figurat clar prin art.104, alin(s) lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 

publice; 

 procedură transparentă, tratament egal pentru toţi operatorii de pe piaţă, eficienţa 

utilizării fondurilor, competitivitate ridicată; 

 costuri zero pentru încheierea contractului de membru afiliat BRM ; 

 obţinerea unor preţuri mai mici, rezultat al competiţiei furnizorilor. 

 

Susținerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative:  



 

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

publice locale; 

 Prevederile art.129 alin.(1) si (2) lit. e), alin. (9) lit. a) din OUG nr.57 din 03 iulie 

2019 privind Codul administrativ al Romaniei; 

 Prevederile art.104, alin.(5) lit.c) din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile 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 

Având in vedere că propunerea prezentată s-a făcut în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, se poate întocmi un proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu 

unitățile de învățământ, serviciile și societățile comerciale din subordinea consiliului local, în 

vederea organizării licitației publice pentru achiziția de energie electrică, care, va fi supus spre 

dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

 

         Șef birou,                                               DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA 

                Andreea UNTEȘU                                                    Haritina GAFENCU     

 

 

 

     

DIRECTOR  DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL, 

Postumia   CHESNOIU 

 

 


