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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
Priveşte: aprobarea proiectului  si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare termica sediu 
Primarie in Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, 
Prioritatea de 
investiții 3.1, Operațiunea B – Cladiri publice, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/1/7 
REGIUNI, din bugetul local al Municipiului Alexandria 
 
 

 
 
Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, 

datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării 
durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră. 

Politica naţională de eficienţă energetică defineşte obiectivele privind îmbunătăţirea eficienţei 
energetice, ţintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunătăţire a eficienţei 
energetice aferente, în toate sectoarele economiei naţionale, cu referiri speciale privind: 
    - introducerea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură şi 
control, precum şi a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a 
eficienţei energetice şi previzionarea consumurilor energetice; 
    - promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor şi aparaturii eficiente din punct de 
vedere energetic, precum şi a surselor regenerabile de energie; 
    - reducerea impactului asupra mediului al activităţilor industriale şi de producere, transport, 
distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie; 
    - aplicarea principiilor moderne de management energetic; 
    - acordarea de stimulente financiare şi fiscale, în condiţiile legii; 
    - dezvoltarea pieţei pentru serviciile energetice. 

Avand in vedere cele prezentate, analiza documentatiei de contractare pentru proiectul 
„Reabilitare termica sediu Primarie in Municipiul Alexandria”, depus la finantare in cadrul apelului 
de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI in cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Cladiri publice, avand nr. de 
inregistrare S/TR/2016/3/3.1/B/1/781/04.10.2017, cod SMIS 118555, si solicitarea de clarificare nr.5, 
inregistrata sub nr. 1580 din 23.01.2019, propunem initierea unui proiect de hotarare care va avea ca 
scop aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale „Reabilitare termica sediu Primarie in 
Municipiul Alexandria ” si a cheltuielilor legate de proiect , in conformitate cu prevederile Ghidului 
solicitantului privind conditiile specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul 
POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, 
Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Cladiri publice, cap. 1, pct. 1.7 Rata de cofinantare 
acordata in cadrul apelului de proiecte si 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. 

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 „Reabilitare termica sediu Primarie in Municipiul 
Alexandria” - proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi supus spre dezbatere 
şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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