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HOTARARE 

 

Priveste: aprobarea proiectului  si a cheltuielilor legate de proiect ,,Modernizare, extindere, 

dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in 

Municipiul Alexandria, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea 

de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1  

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere: 

 Referatul de aprobare nr.23702 din 21.10.2019 al Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr. 23703 din 21.10.2019 al Directiei Tehnic Investitii si al 

Directiei Economice; 

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

Municipiului Alexandria; 

    Scrisoare finalizare etapa Evaluare Tehnica si Financiara, nr. 17701/07.10.2019, emisa de OI 

– ADR Sud Muntenia; 

 Prevederile Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul 

apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1 - Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investitii 4.4, 

Obiectivul Specific 4.4 din cadrul POR 2014-2020; 

 Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Documentul - Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 

Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul European de dezvoltare regională, Fondul social european 

şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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, 

 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aprobă proiectul ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte 

interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga” in Municipiul Alexandria, în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 



Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de proiecte nr. 

POR/4/2017/4.4/4.4/1, . 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizare, extindere, dotare si 

amenajare curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga” in Municipiul 

Alexandria, în cuantum de 3.869.864,33 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 77.397,29 lei (inclusiv TVA), reprezentând 

cofinanțarea proiectului ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la 

gradinita cu program prelungit Ion Creanga” in Municipiul Alexandria. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu 

program prelungit Ion Creanga”, 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 

Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

Alexandria, Directiei Tehnic Investitii si Directiei Economice, pentru cunoastere si punere in 

aplicare. 
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