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HOTARARE 
 
 

             Privind: constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbana la nivelul Municipiului Alexandria 
care va fi parte integranta din sistemul de management si control al Programului Operational 
Regional 2014 – 2020, indeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II) 
 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta extraordinara, avand 

in vedere: 
• Expunerea de motive nr. 8814/27.03.2017 a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul comun de specialitate nr. 8815/27.03.2017 al Directiei Tehnic Investitii si al Directiei 
Administratie Publica Locala; 

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

• Prevederile art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, al Parlamentului European si al Consiliului 
European din 17 decembrie 2013, 

• Prevederile art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, al Parlamentului European si al Consiliului 
European din 17 decembrie 2013, 

• Prevederile Programului Operational Regional 2014 – 2020, 

• Prevederile Hotararii de Guvern nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului institutional de 
coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea 
continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013, 
modificata si completata prin Hotararea de Guvern nr. 904/2016, 

• Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 112 din 20.01.2017 pentru aprobarea Documentului Cadru de 
Implementare a dezvoltarii urbane durabile – Axa Prioritara 4 - ,,Sprijinirea Dezvoltarii Urbane 
Durabile”, 

• Prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 45 alin. (1) si (2) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

ART.1. Se aprobă constituirea Structurii cu rol de Autoritate Urbana la nivelul Municipiului 
Alexandria, organism care va fi parte integranta din sistemul de management si control al Programului 
Operational Regional 2014 – 2020, indeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II). 



ART.2. Autoritatea Urbana îşi va desfăşura activitatea/va funcţiona în baza Acordului încheiat cu 
Autoritatea de Management pentru POR privind delegarea atribuțiilor de selectare strategică a operaţiunilor 
(proiectelor) care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice şi a indicatorilor din cadrul priorităţilor de 
investiţii aferente Axei prioritare 4 din POR 2014- 2020. 

ART.3. Se mandatează Primarul Municipiului Alexandria să semneze Acordul încheiat cu 
Autoritatea de Management pentru POR privind delegarea atribuţiilor de selectare strategică a operaţiunilor 
(proiectelor) care contribuie la îndeplinire a obiectivelor specifice şi a indicatorilor din cadrul priorităţilor de 
investiţii aferente Axei prioritare 4 din POR 2014- 2020. 

ART.4. Se mandatează Primarul Municipiului Alexandria să desemneze prin dispoziţie membrii 
Autorităţii Urbane din reprezentanţi ai diferitelor structuri interne din cadrul Primăriei municipiului şi/sau din 
cadrul instituţiilor publice din subordine. 

ART.5. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului -
Judetul Teleorman, pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Tehnic 
Investitii si Directiei Administratie Publica Locala, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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