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JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

 

          Priveste : aprobarea incheierii actului aditional nr. 3 la Contractul de Credit 

nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010 cu valoarea de 21.242.076 lei contractat de SC APA 
SERV SA si acordarea unui mandat special domnului viceprimar  Neacsu Ionut pentru semnarea 

acestuia in numele autoritatii locale  

  

        Consiliul Local al municipiului Alexandria , judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara avand in vedere: 

          - expunerea de motive nr. 33071/17.12.2014 a Primarului Municipiului Alexandria; 

          - raportul de specialitate nr. 33072/17.12.2014 al Directiei buget finante, taxe si 

impozite si Directia administratie publica locala, Directia Tehnic Investitii; 

            -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 

          - adresa nr.11060/15.12.2014 –  a  SC APA SERV SA 

          - contractul de credit nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010; 

          -  actul aditional nr.4 la contractul de finantare nr.89275/16.03.2009; 

           -prevederile art.64 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu       

modificarile si completarile ulterioare ; 
           - prevederile   Hotararea nr.24/29.01.2008 privind acordul de principiu de garantare 

partiala a imprumutului care va fi contractat de catre SC Apa Serv Sa necesar proiectului ,, 

Reabilitare si extinderea sistemelor de alimentare cu apa  canalizare in judetul Teleorman; 

         - prevederile art.8 alin.(2) lit,,g’’ si art.44 alin(2) lit,,b’’din Legea nr.51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilitati publice;  

         - prevederile art.12(1) lit,,g’’,art.36 alin(1)si (2) din Legea nr.241/2006 a serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare; 

         -prevederile art.36, alin(4) lit,,b’’ si alin(6) lit,,a’’ din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

             In temeiul prevederilor art.45 ,alin(1) si (2) ,lit,,a’’ si ale art.115 alin(1) ,lit,,b’’din 

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare 

H O T A R A S T E: 

 

          Art.1. – Se aproba  incheierea actului aditional nr. 3 la Contractul de Credit 
nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010 contractat de SC APA SERV SA de la Banca 

Comerciala Romana cu  valoarea  de 21.242.076  lei. 

          Art.2. – Se imputerniceste dl.Neacu Ionut - Viceprimarul municipiului Alexandria sa 

semneze in numele autoritatii locale actul aditional prevazut la art.1.  

         Art.3. - Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Viceprimarului Municipiului 

Alexandria, Directiei buget finante taxe si impozite ,Directia administratie publica locala, SC 

APA SERV SA  Alexandria, Banca Comerciala SA ,pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                       CONTRASEMNEAZA: 

                               CONSILIER,                                                                           SECRETAR                         

                              Voicila Florea                                                                        Jr.Iulian Purcaru     

                              

                           

           Alexandria 
  Nr………………./……………….2014 

 



 

 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr.33071/17.12.2014 

  

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

               Priveste : aprobarea incheierii actului aditional nr. 3 la Contractul de Credit 

nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010 cu valoarea  de 21.242.076  lei contractat de SC APA 

SERV SA si acordarea unui mandat special domnului viceprimar  Neacsu Ionut pentru semnarea 

acestuia in numele autoritatii locale  

 

               SC APA SERV SA Alexandria are calitatea de beneficiar al finantarii europene 

nerambursabile pentru implementarea Proiectului Major de investitii ,, Reabilitarea si extinderea 

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman” in perioada 2007- 2013.  
               Pentru asigurarea contributiei proprii conform contractului de finantare SC APA SERV 

SA Alexandria a contractat un credit bancar in valoare de 23.648.005 lei de la Banca Conerciala 

Romana conform Contractul de Credit nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010. 

               Imprumutul in valoare de 23.648.005 lei contractat de SC APA SERV SA a fost 

garantat de autoritatile locale , conform Legii nr.99/1999 si Legii nr.273/2006 privind finantele 

publice locale. 

              Consiliul Local Alexandria a aprobat prin Hotararea nr.24/29.01.2008 acordul de 

principiu de garantare partiala a imprumutului care va fi contractat de catre SC Apa Serv Sa 

necesar proiectului ,, Reabilitare si extinderea sistemelor de alimentare cu apa  canalizare in 

judetul Teleorman”.  

              Prin actul aditional nr.4/19.08.2013 incheiat intre Ministerul Mediului si Schimbarilor 

Climatice in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial 

,,Mediu’ si SC APA SERV SA in calitate de beneficiar al contractului de finantare 

nr.89257/16.03.2009, valoarea contractului de finantare pentru Proiectul Major de investitii ,, 

Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman” a 
fost diminuata la suma de 372.111.520 lei fara TVA iar contributia beneficiarului , care 

reprezinta valoarea alta decat cea eligibila conform POS Mediu, a fost diminuata la suma de 

17.130.706 lei fara TVA adica 21.242.076 lei.  

               Astfel, pentru asigurarea contributiei proprii la finantarea proiectului mai sus mentionat 

este necesar ca SC APA SERV SA sa incheie  actul aditional nr.3 la Contractul de Credit 

nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010 cu valoarea de 21.242.076 lei. 

            Ca urmare, considerand ca solicitarea de mai sus s-a facut cu respectarea prevederilor 

legale in vigoare, ca ele sunt necesare si oportune, in conformitate cu prevederile art.45,alin.(6) 

din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale republicata ,cu modificarile si completarile 

ulterioare, propun elaborarea unui proiect privind incheierea  actului aditional nr.3 la Contractul 

de Credit nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010  cu valoarea de 21.242.076 lei, si acordarea 

unui mandat special domnului viceprimar Neacsu Ionut pentru semnarea acestuia in numele 

autoritatii locale care  impreuna cu intreaga documentatie, sa fie supus spre dezbatere si 

aprobarea Consiliului Local. 

 
 

PRIMAR, 

VICTOR  DRAGUSIN 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

DIRECTIA  BUGET  FINANTE  TAXE SI IMPOZITE  

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 

Nr.33072/17.12.2014 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

 

                 Priveste aprobarea incheierii actului aditional nr. 3 la Contractul de Credit 

nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010 cu  valoarea  de 21.242.076  lei contractat de SC APA 

SERV SA si acordarea unui mandat special domnului viceprimar  Neacsu Ionut pentru semnarea 

acestuia in numele autoritatii locale  
            Prin expunerea de motive nr. …………….Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului Local aprobarea incheierii  actului aditional nr.3 la Contractul 

de Credit nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010, contractat de SC APA SERV SA si acordarea 

unui mandat special domnului viceprimar  Neacsu Ionut pentru semnarea acestuia in numele 

autoritatii locale  

            Propunerea privind initierea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea incheierii  

actului aditional nr.3 la Contractul de Credit nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010 cu  

valoarea  de 21.242.076  lei contractat de SC APA SERV SA si acordarea unui mandat special 

domnului viceprimar  Neacsu Ionut pentru semnarea acestuia in numele autoritatii locale ,este  

oportuna si legala . 

               Drept pentru care se va initia  proiectul de hotarare propus care impreuna  cu intreaga 

documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobarea Consiliului Local al municipiului 

Alexandria. 

 

              1. NECESITATEA 
             

         Proiectul de hotarare supus dezbaterii  are ca scop aprobarea incheierii actului aditional 

nr.3 la Contractul de Credit nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010, cu  valoarea  de 21.242.076  

lei contractat de SC APA SERV SA si acordarea unui mandat special domnului viceprimar  

Neacsu Ionut pentru semnarea acestuia in numele autoritatii locale ,este  oportuna si legala . 

           Consiliul Local Alexandria, a aprobat prin Hotararea nr.24/29.01.2008 acordul de 

principiu de garantare partiala a imprumutului care va fi contractat de catre SC Apa Serv Sa 

necesar proiectului ,, Reabilitare si extinderea sistemelor de alimentare cu apa  canalizare in 

judetul Teleorman”.  

            Proiectul a fost aprobat de catre Ministerul Mediului prin ordinul nr.75/06.02.2009, in 

baza Deciziei Comisiei Europene nr.C(2008) 4692 din 28.08.2008, prin care se aproba 

contributia financiara din partea Fondului de Coeziune la proiectul major , care face parte din 

programul operational pentru asistenta comunitara prin FEDR si Fondul de Coeziune in 

conformitate cu obiectivul Convergenta in Romania 

            Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Sectorial ,,Mediu’’-Axa 
prioritara 1,,Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata’’. 

             

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

              2. OPORTUNITATEA 

 

            Scopul   proiectului este extinderea si moderizarea sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare in judetul Teleorman.  

 

 

 

              3. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

 

            Proiectul a fost aprobat de catre Ministerul Mediului prin ordinul nr.75/06.02.2009, in baza 

Deciziei Comisiei Europene nr.C(2008) 4692 din 28.08.2008, prin care se aproba contributia 

financiara din partea Fondului de Coeziune la proiectul major , care face parte din programul 

operational pentru asistenta comunitara prin FEDR si Fondul de Coeziune in conformitate cu 

obiectivul Convergenta in Romania . 
            Potrivit Programului de Sprijin , FNGCIMM garanteaza in numele si in contul statului 

maximum 80% din creditul acordat pentru Sc Apa Serv Sa. Diferenta de 20% din valoarea creditului 

, plus dobanzile si comisioanele aferente acestui credit urmeaza sa fie garantata de catre Consiliile 

locale Alexandria, Turnu Magurele , Rosiorii De Vede, Zimnicea si Videle , beneficiare ale 

proiectului, proportional cu investitiile aprobate a se realiza in fiecare localitate. 

            Suma garantata de catre Municipiul Alexandria  este de 14.959.711 lei fiind compusa din : 

                     -  20% din contributia beneficiarului   -  1.711.779 lei 

                     - dobanzi si comisioane                       - 13.247.932 lei 

                                Total                                            14.959.711 lei 

                                                                                                                                                                                    

               4. BENEFICIUL PENTRU COMUNITATE  

                

            Implementarea acestui proiect va veni in sprijinul dezvoltarii commune a sistemelor de 

alimentare cu apa si canalizare , cu ajutorul serviciilor de sprijin, a asistentei profesionale si a altor 

servicii intregite de actiuni de investitii in dezvoltarea extinderii si modernizarii sistemelor de apa si 
canalizare in judetul Teleorman. 

            Proiectul va aduce o contributie  importanta a obiectivelor strategice stabilite de o noua 

politica de coeziune a UE cum ar fi accelerarea convergentei in Romania prin imbunatatirea 

conditiilor pentru dezvoltare .  

            Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa si canalizare este o investitie indispensabila. 

 

               5. LEGALITATEA PROIECTULUI 

 

            Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus ,este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

• Legea nr.215/2001- a administratiei publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; 

• Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; 

• Legea nr.273/2006 - privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ultterioare; 
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