
                              ROMÂNIA 
                             JUDEŢUL TELEORMAN 

                            MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
                              CONSILIUL LOCAL 

 
                                HOTĂRÂRE 

 
Priveşte: aprobarea proiectului  si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare termica sediu 
               Primarie”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de 
               investiții 3.1, Operațiunea B – Cladiri publice, apelul de proiecte cu titlul 
               POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI, din bugetul local al Municipiului Alexandria 

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

 Expunerea de motive nr. 24664 din 05.11.2018 a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun  de specialitate nr. 24665 din 05.11.2018 al Directiei Tehnic Investitii si al 
Directiei Economice; 

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

 Ghidul solicitantului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni ȘI POR/2016/3/3.1/B/1/BI Axa 
prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B – clădiri publice; 

 Prevederile H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul 
operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si 
Fondul de coeziune 2014-2020; 

 Prevederile art. 36 alin. (2), lit. ,,b” 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 proiectul ,,Reabilitare termica sediu Primarie” în vederea finanțării acestuia 
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, propritatea de investiții 3.1, 
operațiunea B – cladiri publice., apelul de proiecte cu titlul  POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI. 

Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termica sediu Primarie”, în 
cuantum de 5.758.407,61 lei (inclusiv TVA). 

Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă 
a proiectului, în cuantum de 526.603,59 lei lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului 
„Reabilitare termica sediu Primarie”. 

Art 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Reabilitare termica sediu Primarie”, pentru implementarea proiectului în condiții 
optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Municipiul Alexandria. 

Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art 6.  Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria, Victor DRAGUSIN, să semneze toate 
actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Alexandria. 

Art 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu 

www.alexandria.ro/ al Primariei Municipiului Alexandria. 
Art 8. 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. 

                                                                                                                  
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  

http://www.alexandria.ro/


               Consilier,                                                                            

         Marian Dragos PETCU                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                              Secretar, 
                                                                                                    Jr. Iulian PURCARU 
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