
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: modificarea HCL nr. 249/17 august 2020 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la 
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice 
în municipiile reşedinţe de judeţ, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în Municipiul Alexandria”

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, având în vedere:
∑ Referatul de aprobare nr. 32699/16.12.2021, al Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul comun de specialitate nr. 32700/16.12.2021, al Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare Externă din 

cadrul Direcției Tehnic Investiții, al Direcției Economice si al Directiei Juridic Comercial;
∑ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
∑ Comunicarea nr. 91671/14.12.2021 a Administratiei Fondului pentru Mediu;
∑ Prevederile Ordinului nr. 760/17 Iulie 2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind 

sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, în 
vederea realizării obiectivului de investiții;

∑ Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare;

∑ Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele publice locale;
∑ Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative cu 

modificarile si completarile ulterioare;
∑ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ 

al României;
În 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Se modifica Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 249/17 august 2020 privind aprobarea 
participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, în vederea realizării 
obiectivului de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Alexandria”, după cum 
urmează:

1. ART. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:



,,Art. 7. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
Municipiul Alexandria”, în cuantum de 748.476,00 lei, inclusiv TVA, din care valoare finanțare nerambursabilă în 
cuantum de 570.000,00 lei, inclusiv TVA.”

2.         ART. 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 8. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale 
proiectului ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Alexandria” respectiv 113.729,13 lei 
inclusiv TVA, precum și susținerea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 64.746,87 lei, inclusiv TVA pentru realizarea 
proiectului.”

Art.  II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 249/17 august 2020, raman neschimbate. 

Art. III. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărarare va fi transmisă Instituției 
Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Biroului Investiții 
Fonduri cu Finanțare Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții, Direcției Economice si Directiei Juridic Comercial, 
pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 
Consilier,                                                                           

Silvia COBÂRLIE
CONTRASEMNEAZĂ

Secretar General,
Alexandru Răzvan CECIU

Alexandria,
Nr. 349 / 17 Decembrie 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 32699/16.12.2021

REFERAT DE APROBARE

Priveşte: modificarea HCL nr. 249/17 august 2020 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la 
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice 
în municipiile reşedinţe de judeţ, în vederea realizării obiectivului de investiții ” Stații de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în Municipiul Alexandria”

Urmare a Comunicarii nr. 91671/14.12.2021 a Administratiei Fondului pentru Mediu cu privire la aprobarea 
dosarului de finantare, depus de UAT Municipiul Alexandria – in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ.si 
comunicarea sumei aprobate de 570.000,00 lei inclusiv. TVA, reprezentand 83,36% din valoarea cheltuielilor eligibile 
de 683.729,13 lei cu TVA 

Prin Ordinul nr. 760 din 17 Iulie 2018 al Ministrului mediului a fost aprobat Ghidul de finanțare a 
Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în municipiile reşedinţe de judeţ.

În scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, Municipiul Alexandria propune spre finanțare prin Administrația Fondului 
pentru Mediu obiectivul de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul 
Alexandria”, scopul realizării obiectivului de investiţii reprezentând-ul dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele 
de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic în Municipiul Alexandria, ca urmare a identificării 
nevoilor de reducere a poluării aerului, ceea ce va permite atât îmbunătățirea calității vieții populației, cât și 
îmbunătățirea calității mediului înconjurător.

Obiectivul de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Alexandria”, 
prevede instalarea unui număr de 3 stații de reîncărcare pe următoarele amplasamente:
Amplasament 1: Strada Dunării – ZONA ELECTROTEL 

a)Numărul stațiilor de reîncărcare : 1 stație cu 2 puncte de reîncărcare 
b)Este situat în intravilanul municipiului Alexandria, este în proprietatea Consiliului Local, vis-a-vis de SC 

ELECTROTEL SA,
c)Suprafata ocupata definitiv: S=35.5 ݉ଶ ;
d)Vecinatati: N, E, S, V – Municipiul Alexandria;
e)CF nr.23934;

Amplasament 2: strada Dunării, nr.180-190 – ZONA ANAF
a)Numărul stațiilor de reîncărcare : 1 stație cu 2 puncte de reîncărcare 
b)Este situat în intravilanul municipiului Alexandria, este în proprietatea Consiliului Local, în apropiere de 

ANAF(pe amplasamentul parcării existente)
c)Suprafata ocupata definitiv: S=30.0 ݉ଶ ;
d)Vecinatati: N, E, S, V – Municipiul Alexandria;
e)CF nr.26108;

Amplasament 3: strada Libertății , tronson 5 – ZONA SPITAL JUDEȚEAN



a)Numărul stațiilor de reîncărcare : 1 stație cu 2 puncte de reîncărcare; 
b)Este situat în intravilanul municipiului Alexandria, este în proprietatea Consiliului Local, în vecinătatea 

Spitalului Județean Alexandria(pe amplasamentul parcării existente);
c)Suprafata ocupata definitiv: S=30.0 ݉ଶ ;
d)Vecinatati: N, E, S, V – Municipiul Alexandria;
e)CF nr.25570.
Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie 

electrică.
Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.
Programul vizează dezvoltarea transportului ecologic.

P R I M A R,
Victor DRĂGUŞIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 32700/16.12.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Priveşte: modificarea HCL nr. 249/17 august 2020 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria 
la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, în vederea realizării obiectivului de investiții ” Stații de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în Municipiul Alexandria”

Prin Referatul de aprobare nr. 32699/16.12.2021, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii si 
aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 249/17 august 2020 privind aprobarea 
participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, în vederea realizării 
obiectivului de investiții ” Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Alexandria”

Urmare a Comunicarii nr. 91671/14.12.2021 a Administratiei Fondului pentru Mediu cu privire la aprobarea 
dosarului de finantare, depus de UAT Municipiul Alexandria – in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ.si 
comunicarea sumei aprobate de 570.000,00 lei inclusiv. TVA, reprezentand 83,36% din valoarea cheltuielilor eligibile 
de 683.729,13 lei cu TVA 

Prin Ordinul nr. 760 din 17 Iulie 2018 al Ministrului mediului a fost aprobat Ghidul de finanțare a 
Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în municipiile reşedinţe de judeţ.

În scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, Municipiul Alexandria propune spre finanțare prin Administrația Fondului 
pentru Mediu obiectivul de investiții  ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul 
Alexandria”, scopul realizării obiectivului de investiţii reprezentând-ul dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele 
de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic în Municipiul Alexandria, ca urmare a identificării 
nevoilor de reducere a poluării aerului, ceea ce va permite atât îmbunătățirea calității vieții populației, cât și 
îmbunătățirea calității mediului înconjurător.

Obiectivul de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Alexandria”, 
prevede instalarea unui număr de 3 stații de reîncărcare pe următoarele amplasamente:



Amplasament 1: Strada Dunării – ZONA ELECTROTEL 
a)Numărul stațiilor de reîncărcare : 1 stație cu 2 puncte de reîncărcare 
b)Este situat în intravilanul municipiului Alexandria, este în proprietatea Consiliului Local, vis-a-vis de SC 

ELECTROTEL SA,
c)Suprafata ocupata definitiv: S=35.5 ݉ଶ ;
d)Vecinatati: N, E, S, V – Municipiul Alexandria;
e)CF nr.23934;

Amplasament 2: strada Dunării, nr.180-190 – ZONA ANAF
a)Numărul stațiilor de reîncărcare : 1 stație cu 2 puncte de reîncărcare 
b)Este situat în intravilanul municipiului Alexandria, este în proprietatea Consiliului Local, în apropiere de 

ANAF(pe amplasamentul parcării existente)
c)Suprafata ocupata definitiv: S=30.0 ݉ଶ ;
d)Vecinatati: N, E, S, V – Municipiul Alexandria;
e)CF nr.26108;

Amplasament 3: strada Libertății , tronson 5 – ZONA SPITAL JUDEȚEAN
a)Numărul stațiilor de reîncărcare : 1 stație cu 2 puncte de reîncărcare; 
b)Este situat în intravilanul municipiului Alexandria, este în proprietatea Consiliului Local, în vecinătatea 

Spitalului Județean Alexandria(pe amplasamentul parcării existente);
c)Suprafata ocupata definitiv: S=30.0 ݉ଶ ;
d)Vecinatati: N, E, S, V – Municipiul Alexandria;
e)CF nr.25570.

Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie 
electrică.

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.

Programul vizează dezvoltarea transportului ecologic.

Susținerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe prevederile următoarelor 
acte normative:

∑ Comunicarea nr. 91671/14.12.2021 a Administratiei Fondului pentru Mediu;
∑ Prevederile Ordinului nr. 760/17 Iulie 2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind 

sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, în 
vederea realizării obiectivului de investiții;

∑ Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare;

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

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129 alin.1 si art 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 Cod 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, consideram ca proiectul poate fi supus dezbaterii si aprobarii 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria, astfel ca propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport si Proiectul 
de Hotarare intocmit pentru modificarea HCL nr. 249/17 august 2020 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul 
Alexandria la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 



infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare 
pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, în vederea realizării obiectivului de investiții ” Stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Alexandria”.

Șef Birou I.F.F.E.,                                          DIRECTOR ex. D.E., DIRECTOR ex. D.J.C. 
Claudia PÎRJOLEA                Haritina GAFENCU Postumia CHESNOIU


