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Priveste: modificarea HCL nr. 291/25.10.2018 privind aprobarea participarii in cadrul proiectului, de 

aprobare a indicatorilor tehnico economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a 

acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii 

publice ocazionale pentru proiectul ,,Achizitia de mijloace de transport public –autobuze electrice”, 

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e- Promovarea unor 

strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru 

zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de 

adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in 

municipiiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Apelul 

de proiecte dedicat cererilor de finantare depuse in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, ca lider de parteneriat. 

 

 
 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinara, având 

in vedere: 

 Expunerea de motive nr. 3573 din 15.02.2019 a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun  de specialitate nr. 3574 din 15.02.2019 al Directiei Tehnic Investitii si al Directiei 
Economice; 

 Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria; 

 Prevederile OUG nr. 47 din 8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei 
fondurilor europene; 

 Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul Viceprim-ministrului, Ministru Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 6113 
din 1 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1 /3/în parteneriat, 
Obiectivul specific 4.1 - ,,Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin 
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă";  

 Prevederile art. 61 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 36 alin. (7), lit. ,,a” din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
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 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. I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 291/25.10.2018, 

după cum urmează: 

1.  ART. 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ART. 5. Alin. (1) Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, staţiilor de 

încărcare, solicitate la finanţare, şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul 

Alexandria, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”, în 

cuantum de 25.264.035,51 lei.” 

            „Alin. (2) Anexa 3 la HCL nr. 291/25.10.2018 se modifica si va avea cuprinsul prevazut in Anexa 

care face parte integranta din prezenta hotarare” 

2.        ART. 6 se modifica și va avea următorul cuprins: 

„ART 6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria, reprezentând contribuția 

de 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, în cuantum de 505.280,71 

lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze 

electrice”. 

3.         ART. 7 se modifica și va avea următorul cuprins: 

„ART. 7. Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 3.800.000,00 lei 

și achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investițiiilor aferente UAT Municipiul 

Alexandria în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”.” 

4.         ART. 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

,,ART 9. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investiţiilor aferente UAT 

Municipiul Alexandria, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze 

electrice”, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene şi 

structurale de investiţii.  

Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului „Achiziție de mijloace de transport 

public – autobuze electrice” este: 

- Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 29.064.035,51 lei, din care: Valoare TVA: 
4.597.047,69 lei 

- Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei şi %): 0 lei 
- Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 3.800.000,00 lei 
- Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 797.047,69 lei 



- Valoarea eligibilă totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 25.264.035,51 lei 
- Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse 

în proiect (în lei şi %): 505.280,71 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.”   

5.        ART. 10 se modifica și va avea următorul cuprins: 

 „ART 10. Se împuternicește DRAGUSIN Victor – în calitate de Primar al UAT Municipiul Alexandria să 

semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții 

publice ocazionale ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - lider 

de proiect şi UAT Municipiul Alexandria, cât și toate documentele care decurg din acestea în limita 

sumelor aprobate prin prezenta hotărâre.” 

 

Art.  II.   Celelalte prevederi ale HCL nr. 291/25.10.2018, raman neschimbate. 

           
Art. III. 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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