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REFERAT DE APROBARE 

 

    Priveste: modificarea anexei la H.C.L. nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea contractării    

                      unei finanțări  rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei 

 

         Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2015, administrația publică locală a Municipiului 

Alexandria a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile, in valoare de 24.000.000 lei, 

pentru realizarea unor obiective de investitii de interes public local. 

        In urma solicitarii catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale (CAIL) privind 

reautorizarea efectuarii de trageri din finantarea rambursabila, CAIL a autorizat efectuarea de 

trageri pentru anul 2019 conform Hotararii nr. 5814/22.08.2019. 

 În prezent, obiectivele de investiții propuse in H.C.L. nr. 167/25.05.2015 au fost finalizate 

în totalitate. Intrucat creditul nu a fost utilizat in intregime, solicitam aprobarea unui proiect de 

hotarare cu lista obiectivelor de invenstitii pentru creditul ramas neutilizat. Propunem 

completarea listei de obiective de investitii conform anexei care face parte integrala din 

prezenta hotarare.  

 

Implementarea acestor proiecte va asigura rezolvarea simultană, concertată a 

problemelor identificate în Strategia de Dezvoltare, legate de siguranţa şi confortul cetăţenilor 

din Municipiul Alexandria şi va asigura reabilitarea, modernizarea la nivelul standardelor 

europene a infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor oferite locuitorilor întregului 

municipiu. 



    Abordarea integrata a acestor proiecte, va fi realizata pe baza principiilor de dezvoltare 

durabila, prin mai buna gestionare si economisire a resurselor existente, prin evitarea unor 

lucrări care pot stânjeni pe perioada executării lor traficul pietonal si care s-ar multiplica daca 

proiectele ar fi realizate separat. 

         Pentru cele expuse mai sus, se propune aprobarea Proiectului de Hotărâre cu Lista 

obiectivelor de investitii ce se vor realiza cu finantare din credit de la CEC Bank în baza 
contractului nr. RQ15114894783029 din 20.11.2015. 

 

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

Codul administrativ, propun elaborarea de catre Directia Economica si  Directia Tehnic  Investitii 

a  proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 167 din 25 mai 2015 privind 

aprobarea contractării unei finanțări  rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei ,  proiect 

de hotarare care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria 

 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR  DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

 

 


