ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
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 20142020
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa
extraordinara, având in vedere:
 Expunerea de motive nr. 24666 din 05.11.2018 a Primarului Municipiului Alexandria;
 Raportul comun de specialitate nr. 24667 din 05.11.2018 al Directiei Tehnic Investitii si
al Directiei Economice;
 Raportul comisiilor de specialitate, pe domenii de activitate, ale Consiliului Local al
Municipiului Alexandria;
 Notificarea nr.23005/17.10.2018 a Biroului Regional de Cooperare Teritoriala, Calarasi;
 Ghidul solicitantului Programul INTERREG V-A România-Bulgaria- finanţat din FEDR
- Axa Prioritara 1: O regiune bine conectată, Prioritatea de Investitii 7b: stimularea
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TENT, inclusiv a nodurilor multimodale, care finanteaza obiective de investitii – sectoare de
drumuri publice – care asigura conectivitate la reteaua de drumuri europene, Apelul de
proiecte nr. 3;
 Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016, actualizată, privind etapele de elaborare
şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;,
 Prevederile H.G. nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul
social european si Fondul de coeziune 2014-2020;
 Art. 36, alin (2), lit. ,, b “ si ale alin. (4 ), lit. ,, d „ din Legea 215 din 23 aprilie 2001
aadministratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile 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 „O mai buna conexiune a oraselor Alexandria si Cherven
Bryag la TEN-T”/,,Better connection of Alexandria and Cherven Bryag to TEN-T”, în
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Interreg VA Romania – Bulgaria 2014-2020;

Art.2. Se aproba valoarea totala a proiectului, in cuantum de 4.288.387,96 euro;
Art.3. Se aproba 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
România-Bulgaria, care sunt de minim 2% din bugetul aprobat al proiectului;
Art.4. Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Alexandria va asigura
disponibilitatea temporară a fondurilor până la data când acestea vor fi rambursate de Program;

Art.5. Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Alexandria isi 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, 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);
Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria, Victor DRAGUSIN, să
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Alexandria.
Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu
www.alexandria.ro/ al Primariei Municipiului Alexandria.
Art.8.Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa
catre Institutia Prefectului – Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului
municipiului Alexandria, Directiei Tehnic Investitii si Directiei Economice pentru cunoastere si
punere in aplicare.
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