
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, pentru realizarea proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de 
proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare si/sau drumuri de legătura-5D1"

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, având în 
vedere:

∑ Referatul de aprobare nr.7491/22.03.2021, al Primarului Municipiului Alexandria;

∑ Raportul comun de specialitate nr.7492/22.03.2021, al Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare 
Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții și al Direcției Economice;

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

∑ Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență 
Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii  proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană,infrastructură rutieră de interes județean,inclusiv varianteleocolitoare și/sau 
drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii 
publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic

∑ O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

∑ OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

∑ HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020 cu modificările și completările ulterioare;

∑ H.G. nr.399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor 
finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 
2014-2020;

∑ Ordonanța de Urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada 
de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-
2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), cu 
modificările și completările ulterioare;

∑ Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
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∑ 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, pentru realizarea proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de 
proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare si/sau drumuri de legătura-5D1" nr.22543/09,12.2020, prezentat în Anexă care face 
parte integrantă din prezenta hotarâre , după cum urmează:

a) "Coridor de mobilitate urbană integrata – strada Libertății – strada Doctor Stâncă"
b) "Regenerarea urbană a cartierelor de locuințe în Municipiul Alexandria".

Art. 2. Se aprobă valoarea totală eligiblă alocată Municipiului Alexandria, pentru proiectul
"Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 
turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de 
legătura-5D1", în cuantum 3.549.188,22 lei inclusiv TVA.

Art. 3. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii la cheltuielile eligibile ale 
proiectului, în cuantum de 70.983,77 lei, inclusiv TVA.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, neprevăzute și/sau conexe ce pot apărea pe 
durata elaborării documentațiilor tehnico-economice, vor fi asigurate din bugetul propriu al Municipiului 
Alexandria.

Art. 5. Se mandatează Primarul Municipiului Alexandria pentru semnarea, în numele și pentru 
Municipiul Alexandria, a acordului de parteneriat și a tuturor documentelor aferente, dintre Municipiul 
Alexandria și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Art. 6. 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 și al Direcției Economice, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,

Silvia COBÂRLIE CONTRASEMNEAZĂ      
Secretar General,

Alexandru Răzvan CECIU

Alexandria
Nr. 57/ 29 Martie 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 7491/22.03.2021

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, pentru realizarea proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de 
proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare si/sau drumuri de legătura-5D1"

În luna iulie 2020 a fost lansat Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor 
prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014–2020, destinate pregătirii proiectelor de 
infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) 
și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, 
precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea unui portofoliu de proiecte în domenii 
strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programmul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020 ( POIM 2014-2020) prin care se acordă sprijin financiar în elaborarea 
documentațiilor tehnico economice în următoarele domenii de interes strategic național/local:

- Mobilitate urbană
- Regenerare urbană
Sprijinul financiar se acordă pentru elaborarea și aprobarea următoarelor documentații tehnico-

economice:
- Studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
- Proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție,
În funcție de tipul proiectelor, se acordă sprijin financiar și pentru documentații de tipul:

∑ Plan de afaceri
∑ Studiu de marketing

∑ Studiu de oportunitate

∑ Studii geotehnice

∑ Studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu

∑ Studii arheologice
∑ Studii hidrologice

∑ Studii topografice



∑ Documentații cadastrale

∑ Orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt 
necesare pentru implementarea proiectelor.

Aceste proiecte au apărut din dorința și necesitatea de a răspunde unor probleme identificate la 
nivelul municipiului, implementarea acestora vizand infrastructura tehnico-edilitară, infrastructura de 
transport, servicii publice, dezvoltare economică durabilă, protecția mediului, eficiența energetică.
răspunzând unor obiective strategice naționale și locale. 

Principalele roluri și responsabilități ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în 
calitate de lider de parteneriat, sunt:

- Managementul proiectului;
- Informarea și publicitatea
Principalele roluri și responsabilități ale UAT Municipiul Alexandria, în calitate de partener, sunt:
- Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectul cu titlul "Coridor de mobilitate 

urbană integrată – strada Libertății – strada Doctor Stâncă";
- Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectul cu titlul "Regenerare urbană a 

cartierelor de locuințe în Municipiul Alexandria".
Obiectul acestui Acord de Parteneriat este acela de a stabili drepturile și obligațiile părților contribuția 

financiară proiprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în 
implementarea activităților aferente proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea 
de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare si/sau drumuri de legătura-5D1".

Astfel,  în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, propun inițierea unui proiect de hotărâre de către Biroul Investiții Fonduri cu 
Finanțare Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții și de către Direcția Economică, în vederea 
aprobării Acordului de Parteneriat încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru 
realizarea proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare 

si/sau drumuri de legătura-5D1" și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea, 
în numele și pentru Municipiul Alexandria, a Acordului de Parteneriat și a tuturor documentelor aferente
proiect de hotarâre care impreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria, în formă elaborată.

.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.7492/22.03.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, pentru realizarea proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru 
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 
urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și 
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură 
rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legătura-5D1"

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA
Prin Referatul de aprobare nr.7491/22.03.2021, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de 
Parteneriat încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru realizarea 
proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legătura-5D1".

În luna iulie 2020 a fost lansat Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor 
prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014–2020, destinate pregătirii proiectelor de 
infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) 
și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, 
precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea unui portofoliu de proiecte în domenii 
strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programmul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020 ( POIM 2014-2020) prin care se acordă sprijin financiar în elaborarea 
documentațiilor tehnico economice în următoarele domenii de interes strategic național/local:



- Mobilitate urbană
- Regenerare urbană
Sprijinul financiar se acordă pentru elaborarea și aprobarea următoarelor documentații tehnico-

economice:
- Studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
- Proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție,
În funcție de tipul proiectelor, se acordă sprijin financiar și pentru documentații de tipul:

∑ Plan de afaceri
∑ Studiu de marketing

∑ Studiu de oportunitate

∑ Studii geotehnice

∑ Studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu

∑ Studii arheologice
∑ Studii hidrologice

∑ Studii topografice

∑ Documentații cadastrale

∑ Orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt 
necesare pentru implementarea proiectelor.

Aceste  proiecte au apărut din dorința și necesitatea de a răspunde unor probleme identificate la 
nivelul municipiului, implementarea acestora vizand infrastructura tehnico-edilitară, infrastructura de 
transport, servicii publice, dezvoltare economică durabilă, protecția mediului, eficiența energetică. 
răspunzând unor obiective strategice naționale și locale. 

Principalele roluri și responsabilități ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în 
calitate de lider de parteneriat, sunt:

- Managementul proiectului;
- Informarea și publicitatea
Principalele roluri și responsabilități ale UAT Municipiul Alexandria, în calitate de partener, sunt:
- Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectul cu titlul "Coridor de mobilitate 

urbană integrată – strada Libertății – strada Doctor Stâncă";
- Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectul cu titlul "Regenerare urbană a 

cartierelor de locuințe în Municipiul Alexandria".
Obiectul acestui Acord de Parteneriat este acela de a stabili drepturile și obligațiile părților 

contribuția financiară proiprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le 
revin în implementarea activităților aferente proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru 
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legătura-5D1".

UAT Municipiul Alexandria a identificat proiectele prioritare pentru următoarea perioadă de 
programare 2021-2027. Printre aceste proiecte se regăsesc și următoarele proiecte:

a) "Coridor de mobilitate urbană integrată – strada Libertății – strada Doctor Stâncă"
b) "Regenerarea urbană a cartierelor de locuințe în Municipiul Alexandria".



și  conform ghidului, solicitanţii eligibili sunt parteneriatele constituite între Agenţiile de Dezvoltare 
Regională şi unităţile adminsitrativ teritoriale.

Fișele  de proiect  privind elaborarea documentațiilor tehnico economice au parcurs etapa de 
prioritizare a fișelor de proiecte depuse la nivel regional, conform Metodologiei de selecție a fișelor de 
proiecte și au fost admise la finanțare .

Conform anexei la Acordul de Parteneriat valoarea totală eligibilă alocată Municipiului  Alexandria 
este de 3.549.188,22  lei contribuției financiare proprii la cheltuielile eligibile ale proiectului, în cuantum 
de 70.983,77 lei, inclusiv TVA.defalcată astfel:

- "Coridor de mobilitate urbană integrată – strada Libertății – strada Doctor Stâncă", valoarea 
eligibilă alocată este de 2.193.182,59 lei contribuției financiare proprii la cheltuielile eligibile ale 
proiectului, în cuantum de 70.983,77 lei, inclusiv TVA.;

- "Regenerarea urbană a cartierelor de locuințe în Municipiul Alexandria", valoarea eligibilă 
alocată este de 1.356.005,63 lei, contribuției financiare proprii la cheltuielile eligibile ale 
proiectului, în cuantum de 70.983,77 lei, inclusiv TVA..

Contribuția financiară proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului, este în cuantum de 70.983,77 lei, 
inclusiv TVA.

2. LEGALITATEA INVESTIȚEI

Susținerea din punct de vedere legală a Acordului de Parteneriat și a mandatării Primarului 
Municipiului Alexandria pentru semnarea, în numele și pentru Municipiul Alexandria, a Acordului de 
Parteneriat și a tuturor documentelor aferente, este fundamentată pe prevederile următoarelor acte 
normative:
∑ Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență 

Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii  proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană,infrastructură rutieră de interes județean,inclusiv varianteleocolitoare și/sau 
drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii 
publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic

∑ O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

∑ OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

∑ HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020 cu modificările și completările ulterioare;

∑ H.G. nr.399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor 
finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 
2014-2020;

∑ Ordonanța de Urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada 
de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-
2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), cu 
modificările și completările ulterioare;

∑ Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
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∑ 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, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 
Acordului de Parteneriat încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru 
realizarea proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare 
si/sau drumuri de legătura-5D1" și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea, în 
numele și pentru Municipiul Alexandria, a Acordului de Parteneriat și a tuturor documentelor aferente, 
considerăm că este oportună și legală, drept pentru care s-a întocmit proiectul de hotărâre propus care va 
fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Șef Birou I.F.F.E.,                                                                  DIRECTOR D.E.,                                   
Claudia PÎRJOLEA                                                                   Haritina GAFENCU


