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                             JUDEŢUL TELEORMAN 

                            MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
                              CONSILIUL LOCAL 

 
 

                                HOTĂRÂRE 
 
 

Priveşte: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Ferma Grup 
               Scolar Agricol” Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
               Domeniul major de intervenţie 3.4 –Reabilitarea, modernizarea,  
               dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
               universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
               continuă,din bugetul local al Municipiului Alexandria. 
 
 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în 
şedinţa ordinara, având in vedere: 

 Expunerea de motive nr.  18642 din 29.07.2014 a Primarului Municipiului 
Alexandria; 

 Raportul comum  de specialitate nr. 18463 din 29.07.2014 al Directiei Tehnic 
Investitii si al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite; 

 Prevederile capitolului nr. 9 –Politici publice, lit. F – Politica de imbunatatire 
a infrastructurii sociale, subpunctul F10, din anexa la HCL nr.361/19.12.2013 
privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locala a Municipiului Alexandria 
pentru perioada 2014 - 2020”; 

 Prevederile Ordinului comun al MDRAP, MF si MFE 336/634/128/2014, privind 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru 
fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei 
Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de 
intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare", în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale" a Programului operaţional regional 2007 - 2013. 

 Prevederile art. 36 alin. (2), lit. ,,b” din Legea 215/2001 privind  
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin (1) si art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

ART 1. Se aprobă proiectul ,,Ferma Grup Scolar Agricol” în vederea finantării 
acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 – 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă. 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Ferma Grup Scolar Agricol”, 
în cuantum de 16.345.648,50 lei (inclusiv TVA). 

ART 3. Se aprobă contributia proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si 
contributia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.135.251,70 
lei, reprezentând cofinantarea proiectului „Ferma Grup Scolar Agricol”. 



ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Ferma Grup Scolar Agricol”, pentru implementarea 
proiectului în conditii optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Municipiul 
Alexandria. 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în conditiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

ART 6.  Se împuterniceste Primarul Municipiului Alexandria, Victor 
DRAGUSIN, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele 
Municipiului Alexandria. 

ART  7. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr. 
210 din 14 iulie 2014. 
           ART 8. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Directiei Tehnic Investitii si Direcţiei Buget Finanţe Taxe si 
Impozite,  pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

ART 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la 
sediul Consiliului Local al Municipiului Alexandria si publicare pe site-ul propriu 
www.alexandria.ro/ al Primariei Municipiului Alexandria. 

 
    
                                                                                                               

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  
               Consilier,                                                                            
      Bogdan Alin DONCEA                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            Secretar, 
                                                                                     Jr. Iulian PURCARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandria, 
Nr: 251 din 30 iulie 2014 
 
 
 
 
 



JUDETUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.18462 din 29.07.2014 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
Priveste: aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect „Ferma Grup Scolar Agricol” 
               POR 2007-2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major 
               de intervenţie 3.4 –Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
               infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru  
               formare profesională continuă, din bugetul local al Municipiului Alexandria. 

 
 
În vederea îmbunătăţirii protectiei sociale, Strategia de dezvoltare locala a  Municipiului 

Alexandria pentru perioada 2014 - 2020, aprobată prin HCL nr. 361 din 19.12.2013, stabileşte ca 
obiectiv in domeniul EDUCATIE –imbunatatirea infrastructurii educationale si asumarea 
responsabilitatii autoritatii publice locale fata de sistemul educational la toate nivelurile de 
pregatire. 
            Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” este o instituţie de învăţământ cu 110 ani de tradiţie 
în domeniul agricol. A fost înfiinţat în anul 1903 sub numele de Şcoala Inferioară de Agricultură şi 
Comerţ. Aflat în centrul unei zone preponderent agricole - sudul ţării, este cel mai important liceu 
de profil din judeţul Teleorman şi un furnizor incombatabil de forţă de muncă calificată, 
şcolarizând anual un număr aproximativ de 800 elevi în domeniile: -Agricultură (specializările 
Tehnician în agricultură şi Tehnician veterinar); -Industrie alimentară (specializările Tehnician în 
industria alimentară şi Tehnician analize produse alimentare); -Protecţia mediului (specializarea 
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului); -Comerţ (specializarea Tehnician în activităţi de 
comerţ); -Economic (specializarea Tehnician în activităţi economice); -Mecanică (specializare 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii).  
            Având în vedere tradiţia şi generaţiile de specialişti forma i de-a lungul timpului si in 
conditiile in care infrastructura educationala ce apartine acestei unitati de invatamant tehnologic 
este degradata si nu mai corespunde cerintelor actuale  conform standardelor europene si tinand 
cont de oportunitatea finantarii unui proiect din fonduri europene nerambursabile POR 2007-2013 
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 –
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, propunem, ca urmarea 
scrisorii de acceptare a cererii de finantare sectiunea II, cod SMIS 53102, initierea unui proiect de 
hotarare care va avea ca scop aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale „Ferma Grup 
Scolar Agricol” si a cheltuielilor legate de proiect din bugetul local al Municipiului Alexandria, 
conform cerintelor cuprinse in Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Axa Priorita 3 –Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 –
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, 
sectiunea I.2. Contributia financiara a solicitantului si a Ordinului comun al MDRAP, MF si MFE 
din 2014, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru 
fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale 
din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare", în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale" a Programului operaţional regional 2007 - 2013.  
 

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, a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea 
contributiei proprii la finantarea proiectului „Ferma Grup Scolar Agricol” - proiect de hotărâre care, 
împreună cu întreaga documentaţie, va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria. 
 

 
      P R I M A R, 

                                                                  Victor DRĂGUŞIN 
 
 



 
 
JUDEŢUL TELEORMAN                                                                      
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA                
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII                                
DIRECŢIA BUGET FINANŢE TAXE ŞI IMPOZITE          
Nr.18463 din 29.07.2014 
    
 
   

 
 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
 

Priveşte: aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect „Ferma Grup Scolar Agricol” 
              POR 2007-2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major 
              de intervenţie 3.4 –Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
              infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru  

               formare profesională continuă, din bugetul local al Municipiului Alexandria 
 
 

 
1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 
Prin Expunerea de motive nr.18462 /29.07.2014, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului finantat 
din fonduri structurale „Ferma Grup Scolar Agricol” si a cheltuielilor legate de proiect din 
bugetul local al Municipiului Alexandria. 
            Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale 
„Ferma Grup Scolar Agricol” si a cheltuielilor legate de proiect din bugetul local al Municipiului 
Alexandria prin revizuirea bugetului proiectului in conformitate cu prevederile din Ordinul 
cheltuielilor eligibile aplicabil prezentului apel de proiecte astfel: 

a) Sunt considerate eligibile, in limita a 3% din valoarea totala eligibila a proiectului, 
cheltuielile pentru asigurarea supraveghereii executiei prin inspectori de santier desemnati 
de autoritatea contractanta”, ceea ce insemna supravegherea lucrarilor prin diriginti de 
santier, nu si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului 

b) Nu sunt eligibile cheltuielile aferente lucrarilor de demolare incluse in valoarea eligibila 
prevazuta la linia bugetara 4.1 ”Constructii si instalatii” 
In consecinta, se vor muta in coloana cheltuielilor neeligibile atat cheltuielile aferente 
serviciilor de asistenta tehnica pentru urmarirea santierului prin inspector de santier din 
partea proiectantului, in suma de 128.699 lei si TVA aferenta cat si cheltuielile aferente 
lucrarilor de demolare, in cuantum de 260.358,61 lei si TVA aferenta.  

              Programul Operaţional Regional 2007-2013 implementează elemente ale Strategiei       
Naţionale de Dezvoltare a Mediului de afaceri contribuind, alături de celelalte Programe       
Operaţionale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi 
al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare 
economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.  

Obiectivul general vizeaza crearea, imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii –
educationale si asumarea responsabilitatii autoritatii publice locale fata de sistemul educational la 
toate nivelurile de pregatire, special in zonele mai putin dezvoltate, aflate in declin  economic si 
reducerea decalajelor de dezvoltare fata de statele U.E. 

                 Strategia de dezvoltare locala a Municipiului Alexandria pentru perioada 2014 - 2020, 
      aprobată prin HCL nr. 361 din 19.12.2013, stabileşte ca obiectiv in domeniul, stabileşte ca  obiectiv 
      in domeniul EDUCATIE –imbunatatirea infrastructurii educationale si asumarea responsabilitatii 
      autoritatii publice locale fata de sistemul educational la toate nivelurile de pregatire.  
 
 

2. ANALIZA ECONOMICĂ  
 

Obiectivul general al proiectului „Ferma Grup Scolar Agricol” vizează îmbunătăţirea 
infrastructurii educationale prin: 

 Reabilitarea a 2 (doua) cladiri existente, desfiintarea a 8 (opt) cladiri ce prezinta degradari 
majore si construirea unui numar de 9(noua) cladiri cu destinatia laboratoare, ateliere 
pentru suine, ovine, taurine, pasari, retele de utilitati si amenajari exterioare. 

 
 



 
                       

 
Surse de finanţare ale proiectului:  
 
 
 
 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din 
care : 

16,345,648.50 
a. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent 

824.835,44 
b. Valoarea eligibilă 

15.520.813,07 
II Contribuţia proprie, din care : 

1.135.251,70 
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 

310.416,26 
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 

neeligibile, inclusiv TVA aferent* 
824.835,44 

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ 

15.210.396,81 
 

   

 
3. BENEFICIUL PENTRU COMUNITATE 

 
Proiectul propus vine in sprijinul comunitatii pentru rezolvarea problemelor specifice 

domeniului educational; 
 Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea dezvoltarii de programe integrate  

formare a viitorilor specialisti prin cresterea capacitatii de pregatirea profesionala pe profil 
tehnologic, care să poată permite prelucrarea materiilor prime şi valorificare acestora i, 
nu în ultimul rând, dobândirea de competenţe care să asigure tranziţia uşoară de la şcoală 
la viitorul loc de muncă. 

 
4. ESALONAREA IN TIMP  

 
Durata de implementare a proiectului este de 16 luni de la data semnării contractului 

de finanţare iar durata de execuţie a lucrărilor  de reabilitare este de 15 luni. 
Considerând cele prezentate ca fiind legale, necesare şi oportune, în conformitate cu 

prevederile art.36, alin.(2), lit.”b” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre dezbatere şi aprobare 
prezentul proiect de hotărâre Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 
 
 
 
 
 
 
        DIRECTOR  D.T.I.,                                                      DIRECTOR  B.F.T.I.,  

                       Maria GOGOI                                                            Haritina GAFENCU        
 
 


