
                      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 2014-2020 

 

 

 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 TEN-T, 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. 

 

 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                         Consilier,                                                                              Secretar, 

               Marian Dragos PETCU                                                   Jr. Iulian PURCARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ALEXANDRIA 

         Nr……………/12 octombrie 2018 

                                                                                                                             

http://www.alexandria.ro/


 

JUDETUL  TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 

DIRECTIA ECONOMICA 

Nr. 24667/05.11.2018 

 

 

 

R A P O R T  C O M U N   D E   S P E C I A L I T A T E 

 

Privind: aprobarea proiectului  si a cheltuielilor legate de proiect „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 

 

 

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 

    Prin Expunerea de motive nr.24666/05.11.2018, Primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la 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, conform cerintelor cuprinse in Ghidul solicitantului si a 

legislatiei specifice. 

In municipiul Alexandria, 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-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 

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 România-

Bulgaria, 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). 

 

         ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

 

Categoriile de lucrari aferente investitiei de baza sunt: 

- Desfacerea bordurilor carosabile cu o stare tehnică necorespunzătoare, acolo unde este cazul; 

- Repararea defecţiunilor de tipul burduşirilor şi a refulărilor de margine; 

- Realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase; 

- Amenajarea dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor pluviale; 

- Realizarea de marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală şi completarea semnalizării 

verticale, indicatori de circulaţie noi acolo unde acestea lipsesc; 

- Realizarea de locuri de parcare noi sau refugii, acolo unde terenul permite, fără intervenţii 

masive la terasamente. 

 

 

 



 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

 

Proiectul propus vine in sprijinul creşterea calităţii vieţii, a gradului de confort pentru 

populatie prin; 

• îmbunătăţirea aspectului estetic; 

• reducerea poluării prin praf; 

• creşterea gradului de mobilitate; 

• interventia mult mai rapida a serviciilor de asistenţa medicala, veterinare, pompieri, 

salubritate etc. 

 

         SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI  

Finantarea se va face din fonduri externe, bugetul de stat si din bugetul local. din bugetul local 

al Municipiului Alexandria, astfel: 

 

Valoare Totala Proiect: 4.288.387,96 EURO din care: 

Finantare Nerambursabila ERDF: 85%  

Finantare Nerambursabila BS: 13%  

Contributie Proprie Beneficiar: min 2,00%  

 

             ESALONAREA IN TIMP  

 

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni de la data semnării contractului de finanţare, iar 

durata de execuţie a lucrărilor  de reabilitare este de 12 luni. 

 

 

LEGALITATEA INVESTITIEI 

Sustinerea din punct de vedere legal al investitiei propuse este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative:  

 

 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 TEN-T, 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; 

 Art.44 din legea 273/2006 privind finantele publice locale 

 Art.  45, alin. (1) si (2)  si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b”  din  Legea  nr. 215 din 23 aprilie 

2001  aadministratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 



 

 

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 executiv DT.I.,                                Director executiv Dir. Economica 

                         Maria GOGOI                                                      Haritina GAFENCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr.24666/05.11.2018 

 

 

 

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-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 

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 România-

Bulgaria, 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. 

 

 

 

P R I M A R, 

Victor  DRĂGUŞIN 

 


