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JUDETUL TELEORMAN Anexa nr. 2  

MUNICIPIUL ALEXANDRIA la HCL nr.         /19.04.2021  

CONSILIUL LOCAL ALEXANDRIA

NOTA DE FUNDAMENTARE

la Lista lucrarilor de proiectare pe anul 2021 pe care le va elabora                                                               
S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.

1. Elaborare documentatie tehnico-economica, faza P.T., pentru obiectivul: ,,Anvelopare corp A 
si B de la Colegiul National Pedagogic Mircea Scarlat”, din Municipiul Alexandria:                                                       

- tarif pe lucrare = 35 750 lei, fara T.V.A.

2. Elaborare documentatie tehnico-economica, faza D.T.A.C. + documentatii pentru obtinerea 
avizelor si acordurilor conform CU, pentru obiectivul: ,,Anvelopare corp A si B de la Colegiul 
National Pedagogic Mircea Scarlat”, din Municipiul Alexandria:                                                       

- tarif pe lucrare = 5 520 lei, fara T.V.A.

3. Intocmire documentatii pentru emiterea certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor 
(inclusiv autorizatia de construire – D.T.A.C.), conform C.U., pentru obiectivul: Amplasare 
panou marcare sit arheologic ,,La Gorgan”:

- tarif pe lucrare = 9 200 lei, fara T.V.A.

4. Intocmire documentatie pentru obtinerea avizului de cultura (D.J.C.C.P.C.N. Teleorman)  
pentru obiectivul: Amplasare panou marcare sit arheologic ,,La Gorgan”:

- tarif pe lucrare = 12 800 lei, fara T.V.A.

5. Elaborare P.U.Z. pentru terenul aferent zonei B.C.R., in vederea construirii unei parcari 
supraetajate – constructie verde sustenabila;

- suprafata teren conform C.F. nr. 20301 = 1 641 m.p.< 10 000 mp;

- tarif pe lucrare = 28 500 lei, fara T.V.A.
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6. Elaborare P.U.Z. pentru terenul aferent zonei bloc G103, in vederea construirii unei parcari 
supraetajate – constructie verde sustenabila;

- suprafata teren conform C.F. nr. 31482 = 7 971 m.p.< 10 000 mp;

- tarif pe lucrare = 28 500 lei, fara T.V.A.=

7. Elaborare P.U.Z. pentru terenul aferent zonei bloc M9, in vederea construirii unei parcari 
supraetajate – constructie verde sustenabila;

- suprafata teren conform C.F. nr. 10746/N = 3 200 m.p.< 10 000 mp;

- tarif pe lucrare = 28 500 lei, fara T.V.A.

8. Elaborare P.U.Z. pentru amenajare zona industrie nepoluanta/trecerea din extravilan in 
intravilan:

- tarif pe lucrare = 28 500 lei, fara T.V.A.

9. Elaborare P.U.Z. pentru amenajare zona industrie nepoluanta in intravilan:

- tarif pe lucrare = 28 500 lei, fara T.V.A.

10; 34. Elaborare documentatie tehnico-economica, faza D.A.L.I., pentru reabilitare sala de sport
cu suprafata construita la sol > 600 mp:

- tarif pe lucrare = 11 100 lei, fara T.V.A.

11; 35. Elaborare documentatie tehnico-economica, faza P.T., pentru reabilitare sala de sport cu 
suprafata construita la sol > 600 mp:

- tarif pe lucrare = 35 700 lei, fara T.V.A.

12; 36. Elaborare documentatie tehnico-economica, faza D.T.A.C. + documentatii pentru 
obtinerea avizelor si acordurilor conform CU, pentru reabilitare sala de sport cu suprafata 
construita la sol > 600 mp:

- tarif pe lucrare = 5 500 lei, fara T.V.A.

13. Elaborare documentatie tehnico-economica,faza S.F, pentru obiectivul ,,Racorduri la utilitati 
Complex Sportiv Stadion Municipal”, din Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 8 400 lei, fara T.V.A.      

14. Elaborare documentatie tehnico-economica,faza P.T., pentru obiectivul ,,Racorduri la utilitati 
Complex Sportiv Stadion Municipal”, din Municipiul Alexandria:
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-tarif pe lucrare = 29 400 lei, fara T.V.A.     

15. Elaborare documentatie tehnico-economica,faza D.T.A.C. + documentatii pentru obtinerea 
avizelor si acordurilor conform C.U., pentru obiectivul ,,Racorduri la utilitati Complex Sportiv 
Stadion Municipal”, din Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 4 200 lei, fara T.V.A.     

16. Elaborare documentatie tehnico-economica,faza S.F., pentru obiectivul ,,Sistematizare pe 
verticala, acces auto si pietonal, utilitati zona H.C.C”, din Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 8 400 lei, fara T.V.A.      

17. Elaborare documentatie tehnico-economica,faza P.T., pentru obiectivul ,,Sistematizare pe 
verticala, acces auto si pietonal, utilitati zona H.C.C”, din Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 29 400 lei, fara T.V.A.      

18. Elaborare documentatie tehnico-economica,faza D.T.A.C. + documentatii pentru obtinerea 
avizelor si acordurilor conform C.U., pentru obiectivul ,,Sistematizare pe verticala, acces auto si 
pietonal, utilitati zona H.C.C”, din Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 4 200 lei, fara T.V.A.      

19. Elaborare documentatie tehnico-economica,faza D.A.L.I., pentru obiectivul ,,Construire 
magazie la Colegiul National Al. I. Cuza”, din Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 11 100 lei, fara T.V.A.      

20. Elaborare documentatie tehnico-economica,faza P.T., pentru obiectivul ,,Construire magazie 
la Colegiul National Al. I. Cuza”, din Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 35 700 lei, fara T.V.A.      

21. Elaborare documentatie tehnico-economica,faza D.T.A.C. + documentatii pentru obtinerea 
avizelor si acordurilor conform C.U., pentru obiectivul ,,Construire magazie la Colegiul National 
Al. I. Cuza”, din Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 5 500 lei, fara T.V.A.      

22; 31; 37. Elaborare documentatie tehnico-economica,faza D.A.L.I., pentru amenajare curti la 
unitatile de invatamant, din Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 11 100 lei, fara T.V.A.      

23; 32; 38. Elaborare documentatie tehnico-economica,faza P.T., pentru amenajare curti la 
unitatile de invatamant, din Municipiul Alexandria:
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-tarif pe lucrare = 35 700 lei, fara T.V.A.      

24; 33; 39. Elaborare documentatie tehnico-economica,faza D.T.A.C. + documentatii pentru 
obtinerea avizelor si acordurilor conform C.U., pentru amenajare curti la unitatile de invatamant, 
din Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 5 500 lei, fara T.V.A.      

25. Elaborare documentatie tehnico-economica, faza D.A.L.I., pentru obiectivul ,,Anvelopare 
cladire Liceul Teoretic Constantin Noica”, din Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 11 100 lei, fara T.V.A.      

26. Elaborare documentatie tehnico-economica, faza P.T., pentru obiectivul ,,Anvelopare cladire 
Liceul Teoretic Constantin Noica”, din Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 35 700 lei, fara T.V.A.      

27. Elaborare documentatie faza D.T.A.C. + documentatii pentru obtinerea avizelor si 
acordurilor cf. CU, pentru obiectivul ,,Anvelopare cladire Liceul Teoretic Constantin Noica”, din 
Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 5 500 lei, fara T.V.A.      

28; 40. Elaborare documentatie tehnico-economica, faza D.A.L.I., pentru refacere acoperis tip 
sarpant la unitatile de invatamant,  din Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 10 080 lei, fara T.V.A.      

29; 41. Elaborare documentatie tehnico-economica, faza P.T., pentru refacere acoperis tip 
sarpant la unitatile de invatamant,  din Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 35 300 lei, fara T.V.A.      

30; 42. Elaborare documentatie faza DTAC + documentatii pentru obtinerea avizelor si 
acordurilor cf. CU, pentru refacere acoperis tip sarpanta la unitatile de invatamant,  din 
Municipiul Alexandria:

-tarif pe lucrare = 5 020 lei, fara T.V.A.     

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER

IONELA CORNELIA ENE


