
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind: Modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.152/27.05.2021 privind Aprobarea participării 
UAT Municipiul Alexandria ȋn cadrul Programului "South-Muntenia Energy Efficiency 
for Public Buildings Investment Programme", finanțat în cadrul Programului E.L.E.N.A. –
European Local ENergy Assistance şi de co-finanţare a cheltuielilor eligibile, neeligibile şi 
conexe finanţate prin program, proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente 
proiectelor acceptate şi de aprobare a Acordului de parteneriat ȋntre UAT Judeţul 
Teleorman şi UAT Municipiul Alexandria

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, 
având în vedere:
∑ Referatul de aprobare nr.6164/26.01.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul comun de specialitate nr.6170/26.01.2022, al Biroului Investiții Fonduri cu 

Finanțare Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții, Direcției Economice și al Direcției 
Juridic Comercial;

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

∑ Adresa nr.5411/25.01.2022 a Consiliului Județean Teleorman de transmitere a listei 
actualizate a proiectelor aprobate de ADR Sud Muntenia Călărași;

∑ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;

∑ Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Anexa nr.2 la Hotărîrea Consilului local nr.125/27.05.2021 privind Aprobarea 
participării UAT Municipiul Alexandria ȋn cadrul Programului "South-Muntenia Energy 
Efficiency for Public Buildings Investment Programme", finanțat în cadrul Programului 
E.L.E.N.A. – European Local ENergy Assistance şi de co-finanţare a cheltuielilor eligibile, 
neeligibile şi conexe finanţate prin program, proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor 
aferente proiectelor acceptate şi de aprobare a Acordului de parteneriat ȋntre UAT Judeţul 
Teleorman şi UAT Municipiul Alexandria și se înlocuiește cu Anexa ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre;
Art.II. Celelalte prevederi ale HCL nr.125/27.05.2021 rămân neschimbate;



Art.III. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărarare va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
Municipiului Alexandria, Consiliului Județean Teleorman, Biroului Investiții Fonduri cu 
Finanțare Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții și Direcției Economice, pentru 
cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,

Marian Dragoș PETCU

CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                 
Secretar General,

Alexandru Răzvan CECIU
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.6164/26.01.2022

REFERAT DE APROBARE

Privind: Modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.152/27.05.2021 privind Aprobarea participării 
UAT Municipiul Alexandria ȋn cadrul Programului "South-Muntenia Energy Efficiency for 
Public Buildings Investment Programme", finanțat în cadrul Programului E.L.E.N.A. –
European Local ENergy Assistance şi de co-finanţare a cheltuielilor eligibile, neeligibile şi 
conexe finanţate prin program, proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente 
proiectelor acceptate şi de aprobare a Acordului de parteneriat ȋntre UAT Judeţul Teleorman 
şi UAT Municipiul Alexandria

Proiectul de hotărâre are ca scop modificarea Anexei nr 2 la HCL nr.152/27.05.2021  privind 
aprobarea participarii UAT Municipiul Alexandria ȋn cadrul Programului "South-Muntenia Energy 
Efficiency for Public Buildings Investment Programme", finanțat în cadrul Programului ELENA –
European Local ENergy Assistance şi de co-finanţare a cheltuielilor eligibile, neeligibile şi conexe 
finanţate prin program, proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor acceptate 
şi de aprobare a Acordului de parteneriat ȋntre UAT Judeţul Teleorman şi UAT Municipiul 
Alexandria.

La nivelul României s-au elaborat Planuri de menținere a calității aerului, cu orizont anul 
2050, în scopul scăderii sau menținerii concentrațiilor de poluanți în atmosferă, prin măsuri și 
scenarii corespunzătoare, conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. La nivelul 
Regiunii Sud-Muntenia, aceste planuri propun scenarii ce au rolul de a reduce poluarea în regiune, de 
a proteja sănătatea persoanelor și totodată de a menaja fațadele construcțiilor. 

În conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, începând 
cu 2018, România are obligația de a renova anual 3% din suprafețele construite deținute sau ocupate 
de autoritățile publice. 

Consumul de energie pentru spațiile ocupate de administraţia publică, clădirile educaţionale şi 
cele comerciale reprezintă aproximativ 75% din consumul nerezidenţial de energie. De asemenea, 
Regiunea Sud-Muntenia este amenințată de un risc seismic care afectează 66,60% din totalul 
populației. În acest sens, unul dintre principalele demersuri ale administrației publice este renovarea 
fondului construit, din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic în România, încadrându-
se astfel în obiectivele Strategiei naționale de renovare pe termen lung și transformarea treptată într-
un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică, precum și în Strategia națională de 
reducere a riscului seismic.



Având în vedere necesitatea renovarii cladirilor publice, în vederea cresterii eficientei 
energetice a acestora, Agentia pentru Dezvoltare Regionala SUD Muntenia deruleaza programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”, denumit în 
continuare Program, depus pentru a obține finanțare la Banca Europeana de Investitii, în cadrul 
programului ELENA – European Local ENergy Assistance.

Prin programul E.L.E.N.A. se finanţează serviciile de întocmire a auditului energetic, expertizei 
tehnice și Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru clădirile publice vizate 
a fi supuse lucrărilor de intervenţie pentru creşterea eficienţei energetice a acestora.

Acordul Cadru este încheiat între Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia şi 
unităţile administrativ-teritoriale-consilii judetene, în scopul reglementării aspectelor tehnice, 
financiare şi de orice altă natură care pot interveni în implementarea Programului.

Pentru susţinerea Acordului cadru, UAT Judeţul Teleorman a ȋncheiat acorduri de parteneriat cu 
unităţile administrativ teritoriale care au calitatea de beneficiar al proiectelor depuse la finanţare prin 
program.

În luna decembrie 2021 a fost semnat contractul  cu nr.ELENA-201-154 între Banca Europeană 
de Investiții (BEI) și Agenția de Dezvoltare Regională-ADR Sud Muntenia, având ca obiect 
implementarea proiectului intitulat ”South Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings 
Investment  Program” (SMEE-PB), parte a schemei de finanțare ELENA.

Prin adresa nr.1330/19.01.2022 (înregistrată în instituția noastră cu nr.5411/25.01.2022)
Consiliul Județean Teleorman a transmis lista actualizata a proiectelor aprobate la finanțare.

În acest sens, UAT Municipiul Alexandria propune pentru participarea la schema de finanțare 
urmatarele proiecte:

-”Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit nr.6 
din Municipiul Alexandria”
-“Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică Corpurile A și B de la Colegiul 
Național Pedagogic Mircea Scarlat din Municipiul Alexandria”

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr.6170/26.01.2022

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privind: Modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.152/27.05.2021 privind Aprobarea participării 
UAT Municipiul Alexandria ȋn cadrul Programului "South-Muntenia Energy Efficiency 
for Public Buildings Investment Programme", finanțat în cadrul Programului E.L.E.N.A. –
European Local ENergy Assistance şi de co-finanţare a cheltuielilor eligibile, neeligibile şi 
conexe finanţate prin program, proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente 
proiectelor acceptate şi de aprobare a Acordului de parteneriat ȋntre UAT Judeţul 
Teleorman şi UAT Municipiul Alexandria

Prin Referatul de aprobare nr.6164/26.01.2022 Primarul Municipiului Alexandria supune 
dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la 
HCL nr.152/27.05.2021 privind aprobarea participării UAT Municipiul Alexandria ȋn cadrul 
Programului "South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme", 
finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local ENergy Assistance şi de co-finanţare a 
cheltuielilor eligibile, neeligibile şi conexe finanţate prin program, proporţional cu valoarea 
estimată a cheltuielilor aferente proiectelor acceptate şi de aprobare a Acordului de parteneriat 
ȋntre UAT Judeţul Teleorman şi UAT Municipiul Alexandria.

La ora actuală se pune tot mai acut problema lipsei resurselor energetice, a poluării 
mediului ambiant şi a impactului sectorului energetic asupra schimbărilor climaterice.  În acest 
sens, Comisia Europeana considera absolut necesar ca la nivelul Uniunii Europene să fie
promovată o politica energetică comună, bazată pe securitate energetică, dezvoltare durabilă si 
competitivitate prin  creşterea eficienţei energetice  şi  utilizarea de surse de energie regenerabile, 
mai ieftine şi nepoluante. La nivelul României s-au elaborat Planuri de menținere a calității 
aerului, cu orizont 2050, în scopul scăderii sau menținerii concentrațiilor de poluanți în 
atmosferă, prin măsuri și scenarii corespunzătoare, conform Legii 104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător. La nivelul Regiunii Sud-Muntenia, aceste planuri propun scenarii ce au 
rolul de a reduce poluarea în regiune, de a proteja sănătatea persoanelor și totodată de a menaja 
fațadele construcțiilor. 

În conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, 
începând cu 2018, România are obligația de a renova anual 3% din suprafețele construite 
deținute sau ocupate de autoritățile publice. 



Consumul de energie pentru spațiile ocupate de administraţia publică, clădirile educaţionale 
şi cele comerciale reprezintă aproximativ 75% din consumul nerezidenţial de energie. De 
asemenea, Regiunea Sud-Muntenia este amenințată de un risc seismic care afectează 66,60% din 
totalul populației. În acest sens unul dintre principalele demersuri ale administrației publice este 
renovarea fondului construit din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic în 
România, încadrându-se astfel în obiectivele Strategiei naționale de renovare pe termen lung și 
transformarea treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică precum și 
în Strategia națională de reducere a riscului seismic.

Având în vederea necesitatea renovării clădirilor publice, ȋn vederea creşterii eficienţei 
energetice a acestora, Agenţia pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia derulează programul 
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”, denumit în 
continuare Program, depus pentru a obține finanțare la Banca Europeană de Investiţii, ȋn cadrul 
programului ELENA – European Local Energy Assistance.

Luând în considerare faptul că proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de 
aproximativ 1-2 ani pentru pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, prin 
programul E.L.E.N.A. se finanţează serviciile de ȋntocmire a auditului energetic, expertizei 
tehnice şi Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru clădirile publice 
vizate a fi supuse lucrărilor de intervenţie pentru creşterea eficienţei energetice a acestora, 
finanțabile din fonduri europene acordate României în perioada de programare 2021-2027.
Scopul acestui program îl reprezintă eficacitatea sporită în pregătirea și implementarea 
proiectelor. Astfel, la momentul pregatirii cererii de finanțare privind implementarea proiectului, 
anexele cererii de finantare (documentatii tehnico-economice) vor fi realizate.

Pentru renovarea clădirilor publice, ȋn vederea creşterii eficienţei energetice a acestora, la 
nivelul judeţului Teleorman au transmis lista clădirilor din domeniu public către ADR Sud 
Muntenia ȋn vederea includerii acestora ȋn schema de finanțare E.L.E.N.A. Consiliul Judeţean 
Teleorman, Municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi oraşele Videle şi 
Zimnicea. 

Portofoliul de proiecte aferent clădirilor din municipiul Alexandria, rezultat în urma 
analizei și prioritizării proiectelor, va constitui anexă la hotărârea de consiliu.

Procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii de audit energetic, 
expertiză tehnică şi elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru 
clădirile din portofoliul de proiecte aprobat de BEI se va organiza și derula de către ADR Sud 
Muntenia.

Pentru elaborarea caietelor de sarcini, ȋn vederea lansării achiziţiei publice de servicii de audit 
energetic, expertiză tehnică, elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și de 
verificare tehnică pentru clădirile din portofoliul de proiecte aprobat de BEI, Consiliului Județean va 
nominaliza personal de specialitate care să participe la elaborarea acestora sub coordonarea 
specialiştilor ADR Sud Muntenia.



ADR Sud Muntenia va ȋncheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost 
stabilită ca fiind câștigătoare şi va derula contractul de achiziție publică conform prevederilor 
documentației de atribuire și a clauzelor acestuia.

Pentru recepţia livrabilelor achiziţionate va fi necesară desemnarea unui reprezentant care să 
facă parte din comisia de recepţie în cazul în care Consiliul Județean este beneficiarul documentației 
achiziționate sau a doi reprezentanți în cazul în care beneficiarul documentației este o altă UAT decât 
Consiliul Județean Teleorman, astfel:

∑ Un reprezentant din cadrul Consiliului Județean Teleorman;

∑ Un reprezentant din cadrul unității administrative teritoriale Municipiul 
Alexandria.

Beneficiarii documentaţiilor realizate prin proiect se obligă să lanseze pe site-ul www.e-
licitatie.ro procedurile de atribuire a contractelor de proiectare şi execuție lucrări,  în maxim 90  de 
zile de la data primirii documentației tehnico-economice de la ADR Sud Muntenia, dar nu mai târziu 
de data finalizării Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment 
Programme”. Beneficiarii documentațiilor tehnico-economice pentru care se acordă sprijinul 
financiar în cadrul acestui program au obligația de a depune cereri de finanțare pentru proiectele 
pentru care au fost pregătite documentațiile tehnico-economice în cadrul apelurilor de proiecte din 
perioada de programare 2021-2027.

În vederea monitorizării indicatorilor din cererea de finanțare BEI, ADR Sud Muntenia va 
colecta Certificatele de Audit Energetic emise după finalizarea lucrărilor de investiție aferente 
obiectelor de investiții pentru toate proiectele pentru care au fost pregătite documentații tehnico-
economice şi anunțurile transmise de către beneficiari pe site-ul www.e-licitatie.ro  pentru 
procedurile de achiziție publică pentru elaborare PT și Execuție lucrări aferente documentațiilor
tehnico economice pregătite în cadrul programului ELENA.

În conformitate cu prevederile modelului Acordului de finanțare cu BEI sumele aferente 
Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” sunt 
plătite ADR Sud Muntenia în baza scrisorii în etape, după cum urmează:

- Prefinanțare de 40% la semnarea acordului de finanțare (între ADR Sud Muntenia și 
BEI);

- Prefinanțare de 30% în etapa intermediară (sub rezerva aprobării de către BEI a 
costurilor suportate, eligibile și a aprobării raportului intermediar);

- 30% la sfârșitul sprijinului ELENA (sub rezerva aprobării BEI a costurilor eligibile 
totale, a factorului de multiplicare atins și a raportului final de implementare).

Ținând cont de prevederile modelului Acordului de Finanțare dintre ADR Sud Muntenia și BEI 
implementarea financiară se va efectua astfel:

a) Până la atingerea pragului de 70 % din valoarea Acordului de finanțare, ADR Sud Muntenia va 
efectua plățile către contractori în proporție de 90% din prefinanțarea BEI și de 10 % din co-
finanțarea asigurată de Consiliul Județean; 

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.e-licitatie.ro/


b) După plata integrală a prefinanțării de 70% din valoarea Acordului de finanțare, Consiliul 
Județean va efectua plata integrală a facturilor către contractori urmând ca regularizarea sumelor 
să se efectueze după primirea tranșei finale a finanțării de la BEI;

c) Co-finanțarea cheltuielilor eligibile, precum și finanțarea cheltuielilor neeligibile și conexe 
aferente obiectivelor cuprinse în Anexa nr. 2 se va realiza din bugetul propriu al Consiliului 
Județean Teleorman, urmând a fi recuperate de la Consiliul Local Alexandria proporțional cu 
plățile efectuate pentru fiecare obiectiv ce aparţine acestuia, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data înștiințării de către Consiliul Județean Teleorman. 

Depunerea cererilor de prefinanțare/rambursare către BEI se va realiza de către ADR Sud 
Muntenia.

Acordul Cadru este încheiat între Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia şi 
unităţile administrativ-teritoriale-consilii judetene, în scopul reglementării aspectelor tehnice, 
financiare şi de orice altă natură care pot interveni în implementarea Programului.

Portofoliul de proiecte, actualizat, ce va sta la baza Acordului de Parteneriat dintre
Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și Municipiul Alexandria, ce fac obiectul 
schemei de finanțare ELENA cuprinde proiectele:

-”Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit 
nr.6 din Municipiul Alexandria”
-“Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică Corpurile A și B de la Colegiul 
Național Pedagogic Mircea Scarlat din Municipiul Alexandria”

În conformitate cu prevederile programului, valoarea finanţării nerambursabile acordată 
cheltuielilor cu întocmirea documentaţiilor tehnico-economice este de maxim 90% din valoarea 
cheltuielilor eligibile aferente proiectelor incluse in cererea de finantare aprobata de BEI. 
Cofinanțarea de minim 10% trebuie asigurată de Beneficiarul final, respectiv Judeţul Teleorman prin 
Consiliul Judeţean Teleorman şi UAT -urile participante.

Prin creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice se creează, pe lângă scăderea 
consumului de energie, scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera, gestionarea inteligenta a 
energiei, utilizarea unor resurse regenerabile de producere a energiei şi un confort sporit pentru 
personalul care îşi desfăşoară activitatea în clădiri.

ANALIZA ECONOMICĂ 

Prin programul E.L.E.N.A. se finanţează serviciile de intocmire a auditului energetic, 
expertizei tehnice si Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru clădirile 
publice vizate a fi supuse lucrărilor de intervenţie pentru creşterea eficienţei energetice a acestora



În conformitate cu prevederile programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public 
Buildings Investment Programme”, valoarea finanţării nerambursabile acordată cheltuielilor cu 
întocmirea documentaţiilor tehnico-economice este de maxim 90 % din valoarea cheltuielilor 
eligibile aferente proiectelor incluse in cererea de finantare aprobata de BEI. Cofinanțarea de minim 
10 % din valoarea cheltuielilor eligibile, precum şi cheltuielile neeligibile şi conexe aferente 
proiectelor incluse in cererea de finantare aprobata de BEI trebuie asigurată de Consiliul Judeţean 
Teleorman.

Clădirile care fac parte din Portofoliul de proiecte aflate ȋn domeniul public al UAT 
Municipiul Alexandria sunt:

Nr. Beneficiar Denumirea clădirii

1.
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Grădinița cu Program Prelungit nr.6

2.
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Colegiul Național Pedagogic Mircea Scarlat-
corpurile A și B- școală

Susținerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe 
prevederile următoarelor acte normative:
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;
-prevederile OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare;
-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările şi completările ulterioare.

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art.129, alin.1 și art.136, alin1 din OUG 
nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul de 
hotărâre poate fi supus dezbateriii și aprobării Coniliului Local al Municipiului Alexandria, astfel 
propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre, întocmit pentru
modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.125/27.05.2021 privind Aprobarea participării UAT Municipiul 
Alexandria ȋn cadrul Programului "South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings 
Investment Programme", finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local ENergy 
Assistance şi de co-finanţare a cheltuielilor eligibile, neeligibile şi conexe finanţate prin program, 
proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor acceptate şi de aprobare a 
Acordului de parteneriat ȋntre UAT Judeţul Teleorman şi UAT Municipiul Alexandria.

Șef B. I.F.F.E.,           DIRECTOR Ex. D.E.,      DIRECTOR Ex. D.J.C.,
Claudia PÎRJOLEA Haritina GAFENCU Postumia CHESNOIU


