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EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „O mai buna conexiune
a oraselor Alexandria si Cherven Bryag la TEN-T”/,,Better connection of Alexandria and
Cherven Bryag to TEN-T”, Programul Interreg VA Romania –Bulgaria 2014-2020

Municipiul Alexandria are o reţea stradală in lungime de aprox. 72 km din care aprox. 7 km
au un sistem rutier nemodernizat fiind din pământ.
In anii anteriori s-au derulat o serie de proiecte de reabilitare, la nivelul infrastructurii rutiere
şi edilitare, urmărind ca principal scop ridicarea nivelului de civilizaţie si îmbunătăţirea condiţiilor
de trai a locuitorilor din acele zone
Strazile Alexandru Ghica tronson (strada Bucuresti - strada Mestesugari), strada Mestesugari
tronson (strada Alexandru Ghica – strada Dunarii) si strada Dunarii tronson (strada Mestesugari –
com. Poroschia), in baza Hotararii Guvernului nr. 540/2000 privind ,,incadrarea in categorii
functionale a drumurilor publice” au fost declasate ca strazi si incadrate in categoria drumurilor
nationale – DN51, aflate in traversarea localitatilor, avand o lungime de 2,600 km (intre km 0+000
si km 2+600) si aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria. La acestea se
adauga si Soseaua Turnu Magurele de la km 0,000 – la km 1+350,00, lungime 1,350 km, care este
pe traseul DN 52 (Alexandria – Turnu Magurele), aflat in administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alexandria si strada Fabricii, conectata fiind la traseul DN 51 IN Municipiul
Alexandria.
Aceasta situatie a fost relevanta pentru Programul INTERREG V-A România-Bulgariafinanţat din FEDR - Axa Prioritara 1: O regiune bine conectată, Prioritatea de Investitii 7b:
stimularea mobilității regionale, prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, care finanteaza obiective de investitii – sectoare de
drumuri publice – care asigura conectivitate la reteaua de drumuri europene.
In acest sens odata cu lansarea Apelului de proiecte nr. 3 – etapa I, care a avut data de
inchidere a apelului 15 mai 2017, Municipiul Alexandria a depus, in etapa I, Fisa concept de
proiect pentru proiectul ,,Imbunatatirea infrastructurii rutiere in scopul conectarii
Municipiului Alexandria si Municipalitatii Cherven Bryag la reteaua TEN-T – un model de
cooperare transfrontaliera romano – bulgara”, proiectul fiind aprobat. A urmat etapa a II, care a
avut data de inchidere 23 octombrie 2017, Aplicatia de finantare a proiectului fiind depusa in
sistemul electronic e-MS.
In urma evaluarii proiectului, a fost emisa notificarea nr. 2184/17.10.2018, inregistrata la
Primaria Municipiului Alexandria sub nr. 23005/17.10.2018, prin care au fost aprobate fondurile de

finantare, dar cu recomandarea de reducerea a bugetului proiectului, prin diminuarea cheltuielilor de
la capitolul “Diverse si neoprevazute”, in concordanta cu prevederile HG 907/2016 privind etapele
de
elaborare
şi
conţinutul-cadru
al
documentaţiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
In vederea incheierii contractului de finantare, Municipiul Alexandria are urmatoarele
obligatii:
1.Se aprobe cheltuielile din bugetul operațiunii, necesare pentru contribuția proprie a UAT
Municipiul Alexandria, în cadrul Proiectului cod ROBG-306- „O mai buna conexiune a oraselor
Alexandria și Cherven Bryag la TEN-T”, selectat în cadrul Programului Interreg V-A RomâniaBulgaria, care sunt de minim 2% din bugetul aprobat al proiectului;
2.UAT Municipiul Alexandria va asigura disponibilitatea temporară a fondurilor până la data când
acestea vor fi rambursate de Program
3.UAT Municipiul Alexandria isi va asuma urmatoarele pozitii,care fac parte din echipa de
implementare: a proiectului:
-Manager de proiect
-Coordonator tehnic
-Expert tehnic
-Coordonator financiar
-Contabil/responsabil financiar
-Coordonator informare si publicitate
Servicii de management (consultanta):
-Asistent proiect - Externalizare in urma derularii procedurii de achizitie publica (dupa semnarea
contractului de finantare).
-Expert monitorizare si raportare-Externalizare in urma derularii procedurii de achizitie publica
(dupa semnarea contractului de finantare).
În conformitate cu prevederile art. 45, alin (6) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun
elaborarea de către Directia Tehnic Investitii si Directia Economica, a unui proiect de hotărâre
pentru aprobarea contributiei proprii la finantarea proiectului „O mai buna conexiune a oraselor
Alexandria si Cherven Bryag la TEN-T”/,,Better connection of Alexandria and Cherven Bryag
to TEN-T”- proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi supus spre dezbatere
şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.
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