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Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul 
local pentru obiectivul de investitii ,,Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele – incinta 
fostei U.M. in Municipiul Alexandria” 
 
 

In anul 2014 Municipiul Alexandria a beneficiat de finantare, conform contractului nr. 
7297/13.11.2014 si contractului nr.7296/13.11.2014, din fonduri de la bugetul de stat in baza prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locala, Subprogramul ,,Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor”, Domeniul specific 
,,Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare, ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale 
si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor, pentru obiectivele de investitii ,,Infrastructura si utilitati pe 
Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria, judetul Teleorman”. 

Prin adresa nr. 21748/11.02.2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice solicita 
actualizarea  indicatorilor tehnico economici, in conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018, art. 71, 
pentru obiectivele de investiti aprobate la finantare prin PNDL 2014-2020, in baza OMDRAPFE nr. 
3406/21.06.2017. 

In conformitate cu prevederile Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, 
republicat cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru 
aprobarea Programului national de dezvoltare locala se impune, defalcarea valorii investitiei pe surse de 
finantare (buget de stat si buget local) si aprobarea sumelor ce reprezinta cofinantarea asigurata de la 
bugetul local. 

Prezenta propunere de proiect de hotarare este relevantă pentru actualizarea contractelor de 
proiectare si executie lucrari incheiate in urma finalizarii procedurilor de achizitii publice, prin acte 
aditionale, ca urmare a aplicarii prevederilor art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor 
masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor 
acte normative si prorogarea unor termene. 

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 Economica pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici 



actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Infrastructura si 
utilitati pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”. 
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