
 

 

 

 

 

 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ECONOMICA 

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 

SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL 

Nr. 1658/22.01.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii denumirii Proiectului derulat de S.C. APA 

SERV S.A. din „ Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de Finanţare şi a documentaţiilor 

de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a  infrastructurii de apă şi apă uzată din 

judeţul Teleorman în perioada 2014-2020 „ în Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de 

finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru  proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020”, cod My SMIS 

114439 si aprobarea co-finanţarii Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi 

a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020” 

 

Prin Expunerea de motive nr. 1657/22.02.2018, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii denumirii 

proiectului derulat de S.C. APA SERV S.A. din  „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de 

Finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a  infrastructurii de 

apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020 „ în Proiectul „Sprijin pentru 

pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru  Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020”, cod 

My SMIS 114439 si aprobarea co-finanţarii proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de 

finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020”. 

 

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Societatea comerciala APA SERV S.A. a fost constituita in anul 2007 de catre Autoritatile Locale ale 

celor cinci localitati urbane si Consiliul  jud. TELEORMAN care au decis sa formeze un Operator Regional al 

serviciului public de alimentare cu apa si canalizare. 

Operatorul Regional are ca misiune administrarea globala a serviciilor de apa si apa uzata a 

colectivitatilor din regiune. Aceasta misiune se traduce prin efortul constant si profesionist de a reabilita si 

extinde infrastructura de apa prin accesarea de fonduri nerambursabile. 

 



LEGALITATEA PROIECTULUI 

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

urmatoarelor acte normative: 

• Legea nr. 215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Prevederile Ghidului de Finantare pentru POIM 2014-2020  

• Prevederile HCL nr. 310/11 noiembrie 2013 privind aprobarea co-finantarea  Proiectului „ 

Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de dezvoltare a  infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 

Teleorman în perioada 2014-2020.  

Urmare celor expuse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit Raportul de 

specialitate la aprobarea modificarii proiectului derulat de S.C. APA SERV S.A. si aprobarea co-

finantarii aferente.  

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si 

aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria. 
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