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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 

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” 

 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
 
Prin Expunerea de motive nr. 20061/21.07.2017, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la 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. 

 
2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

 
In vederea realizarii extinderii retelei electrice de distributie necesara pentru racordarea 

consumatorilor individuali, se propun urmatoarele categorii de lucrari aferente investitiei de baza: 

� Realizare PTAb urban, 
� Realizare retea electrica de joasa tensiune. 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
 

1. Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) = 1.064.456,98 lei(exclusiv TVA),  
din care C+M = 634.924,32 lei (exclusiv TVA) 
 
si  
 

2. Coparticipare Autoritate publica – Municipiul Alexandria 205.558,73 lei (exclusiv TVA),  
3. Coparticipare Distributie Energie Oltenia S.A. – 858.898,25 lei (exclusiv TVA) 

 
 

4. Sursele de finantare  
Finantarea se va face din fonduri Distributie Energie Oltenia S.A si buget local pentru 

coparticiparea Municipiului Alexandria. 
 

3. LEGALITATEA INVESTITIEI 
Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative : 

• art. 51 din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice si gazelor naturale cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• Ordinul nr. 75 din 23 octombrie 2013 al ANRE privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea 
condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor 
de distribuţie a energiei electrice; 

• Art. 36, alin. (2), lit. b, din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice 
 locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

• Art. 35, din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 

• Art. 45, alin.(1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la 

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”, consideram ca este oportuna si legala, drept pentru care s-a intocmit proiectul de 
hotarare propus care va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria. 
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