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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Privind: aprobarea cofinantarii, a contractului cadru de cofinantare si mandatarea 
Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizarii obiectivului de 
investitii ,,Extinderea retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea consumatorilor 
individuali din zona fostei unitati militare, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman” 

 

In Municipiul Alexandria a aparut ca o necesitate construirea unui nou cartier de locuinte 
individuale, in urma vanzarii unor terenuri ce au apartinut fostei U.M. amplasata pe Soseaua Turnu 
Magurele. 

Prin proiectul elaborat ,,Infrastructura si utilitati pe soseaua Turnu Magurele in Municipiul 
Alexandria”, municipalitatea a asigurat cu finantare din fonduri de la bugetul de stat, prin Programul 
National de Dezvoltare Locala si de la bugetul local, executia retelelor de utilitati (alimentare cu apa, 
canalizare menajera si pluviala), realizarea infrastructurii rutiere carosabile si pietonale (strazi, trotuare, 

accese la proprietati) si amenajarea spatiilor verzi.  

Intrucat prin Programul National de Dezvoltare Locala nu se finanteaza extinderi de retele de 
alimentare cu energie electrica si extinderi de retele de alimentare cu gaze naturale si intrucat resursele 
autoritatii locale sunt insuficiente in finantarea tuturor obiectivelor de investitii, Municipiul Alexandria a 
solicitat prin adresa nr.31613/2016 si 10273/2017 catre operatorul de distributie energie electrica CEZ 
Distributie SA, admiterea la finantare a extinderii retelei de distributie a energiei electrice necesare 
racordarii consumatorilor individuali din zona fostei U.M. in Municipiul Alexandria, in conformitate cu 
prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Ordinului Presedintelui Autoritatii 
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea 
conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de 
distributie a energiei electrice. 

In urma analizei facute de catre operatorul de distributie prin elaborarea documentatiei tehnico-
economice Studiu de Fezabilitate, avizata de catre comisia tehnico-economica a Distributie Energie Oltenia 
SA , a fost determinata valoarea totala a lucrarii, din care coparticiparea Autoritatii publice locale in suma 

de 205.558,73 lei exclusiv TVA. 

Astfel, in urma acceptarii de a coparticipa la finantarea lucrarilor,  in conformitate cu prevederile art. 
45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia 
Buget Finante Taxe si Impozite in vederea aprobarea cofinantarii, a contractului cadru de cofinantare 
si mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizarii 



obiectivului de investitii ,,Extinderea retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea 
consumatorilor individuali din zona fostei unitati militare, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman” 
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