
JUDEȚUL TELEORMAN 

Municipiul Alexandria 

Nr. 25642 din  22.10.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 

10.760.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 83/2021 pentru unele 

măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului  

  

 

Dezvoltarea Municipiului Alexandria este principalul obiectiv al conducerii administrației 

publice locale, fapt pentru care, alocarea resurselor bugetare în vederea realizării investițiilor de 

interes public local ce au ca scop dezvoltarea și modernizarea infrastructurii utilităților publice,  

modernizarea instituțiilor publice și de învățământ etc., ocupă un loc prioritar. 

Primăria are în derulare o serie de proiecte de investiții aflate în diferite stadii de 

implementare, a căror finalizare depinde de asigurarea lichidităților financiare.  

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Municipiul Alexandria are în derulare 

următoarele proiecte: 

- Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din Zona Blocurilor 100 din 

Municipiul Alexandria 

- Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la Grădinița cu program prelungit  

Ion Creangă 

- Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Scolar Tehnic) 

 

În cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 Municipiul Alexandria are în 

derulare 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 legătură - 5D1 

În cadrul Programul  Interreg  V-A Romania – Bulgaria Municipiul Alexandria are în derulare 

proiectul: 

- O mai bună conexiune a oraselor Alexandria și Cherven  Bryag, la rețeaua de transport TEN-T 

În cadrul proiectelor finanţate din programele naţionale Municipiul Alexandria are în derulare 

următoarele proiecte: 

- Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan Cel Mare – Contract 

finantare Nr. 3831 din 07.12.2017 

- Reabilitare, extindere si dotare - Gradinita cu program prelungit Nr. 10 – Contract  finantare 

Nr. 4427 din 15.12.2017 

- Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Nr. 5 –  Contract finantare Nr. 3835 din 07.12.2017 

Având în vedere că, nefinalizarea proiectelor, respectiv neîndeplinirea obiectivelor asumate 

prin contractul de finanțare, poate conduce la resituirea către Comisia Europeană a sumelor deja 

decontate în cadrul acestor proiect, este oportună contractarea unui împrumut de la Trezoreria 



Statului în condițiile O.U.G. nr. 83/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea 

unor împrumuturi din Trezoreria Statului. 

 Aprobarea O.U.G. nr. 83/2021 care la art. 1 permite U.A.T.-urilor contractarea de 

împrumuturi de la Trezoreria Statului pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor 

finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în 

cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor 

si asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile 

neeligibile asociate proiectelor, reprezintă o soluție viabilă pentru Municipiul Alexandria, prin care 

acesta poate obține resursele necesare finalizării proiectelor.  

Propunerea privind inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui 

împrumut în valoare de 10.760.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 83/2021 

pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului este 

necesară și oportună. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun elaborarea de către Directia 

Economică, Direcţia Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare, Biroul Investiții 

Fonduri cu Finanțare Externă și Direcției Juridic Comercial a unui proiect de hotărâre pe care îl vor 

susţine în fața Comisiilor de specialitate, spre avizare. 

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR  DRĂGUȘIN 


