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HOTARARE 
 
 

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel 
Mare’’, Municipiul Alexandria 

 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

 Expunerea de motive nr. 3555/15.02.2019 a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr. 3556/15.02.2019 Directiei Tehnic Investitii si al Directiei Economice; 

 Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 

 Adresa nr. 21748/11.02.2019 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; 

 Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 

 Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal 
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale; 

 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 45 alin. (1) si (2) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1.  Se aprobă indicatorii tehnico economici actualizati, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii 
agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, Municipiul Alexandria, conform Anexei 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.  Se aproba valoarea totala a proiectului ,,Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare 
Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, Municipiul Alexandria in cuantum de 621.527,00 lei (inclusiv TVA). 

Art 3. Se aprobă contributia proprie in proiect a UAT Municipiul Alexandria reprezentand achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 94.641,00 lei inclusiv TVA, pentru realizarea obiectivului 
,,Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, Municipiul 
Alexandria. 

Art 4. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Tehnic Investitii si Directiei 
Economice, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 
            PRESEDINTE DE SEDINTA 
             Consilier,               
                Gina Georgeta CUREA      
 
 
                                                                                                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                                                                                                    Secretar, 
                                                                                                                                         Jr. Iulian PURCARU 
Alexandria 
Nr. _______ /27 februarie 2019 



JUDETUL TELEORMAN 
 PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
 Nr. 3555/15.02.2019 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel 
Mare’’, Municipiul Alexandria 
 
 
 

In Municipiul Alexandria s-au derulat in anii anteriori o serie de proiecte de reabilitare la nivelul infrastructurii 
educationale, urmarind ca principal scop ridicarea nivelului procesului educational, gradul de siguranta si imbunatatirea 
conditiilor de studiu. 

In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, pentru realizarea de 

investitii in unitatile de invatamant in vederea reabilitarii cladiriilor in care se desfasoara procesul educational, dotarea 
acestora cu mobilier didactic, utilaje si echipamente tehnologice si instalatii privind securitatea la incendiu. 

Prin adresa nr. 21748/11.02.2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice solicita actualizarea  
indicatorilor tehnico economici, in conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018, art. 71, pentru obiectivele de investiti 
aprobate la finantare prin PNDL 2014-2020, in baza OMDRAPFE nr. 3406/21.06.2017. 

In conformitate cu prevederile Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 
locala se impune, defalcarea valorii investitiei pe surse de finantare (buget de stat si buget local) si aprobarea sumelor ce 
reprezinta cofinantarea asigurata de la bugetul local. 

Prezenta propunere de proiect de hotarare este relevantă pentru actualizarea contractelor de proiectare si 
executie lucrari incheiate in urma finalizarii procedurilor de achizitii publice, prin acte aditionale, ca urmare a aplicarii 
prevederilor art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor 
masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. 

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si 
Directia Economica pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul 
local pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala 
Stefan cel Mare’’, Municipiul Alexandria. 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Victor DRAGUSIN 

 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL TELEORMAN 
  PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
  DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 
  DIRECTIA ECONOMICA 
  Nr. 3556/15.02.2019  
 
 
 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru 
obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel 
Mare’’, Municipiul Alexandria 
 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
 

Prin Expunerea de motive nr. 3556/15.02.2019, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii consiliului 
un proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la 
bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala 
Gimnaziala Stefan cel Mare’’, Municipiul Alexandria 

 
In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a 

Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, pentru realizarea de 
investitii in unitatile de invatamant in vederea reabilitarii cladiriilor in care se desfasoara procesul educational, dotarea 
acestora cu mobilier didactic, utilaje si echipamente tehnologice si instalatii privind securitatea la incendiu. 

Prin adresa nr. 21748/11.02.2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice solicita actualizarea  
indicatorilor tehnico economici, in conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018, art. 71, pentru obiectivele de investiti 
aprobate la finantare prin PNDL 2014-2020, in baza OMDRAPFE nr. 3406/21.06.2017. 

In conformitate cu prevederile Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 
locala se impune, defalcarea valorii investitiei pe surse de finantare (buget de stat si buget local) si aprobarea sumelor ce 
reprezinta cofinantarea asigurata de la bugetul local. 

Prezenta propunere de proiect de hotarare este relevantă pentru actualizarea contractelor de proiectare si 
executie lucrari incheiate in urma finalizarii procedurilor de achizitii publice, prin acte aditionale, ca urmare a aplicarii 
prevederilor art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor 
masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. 

 
 
2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

 
Prin intocmirea documentatiei tehnico – economice, faza DALI, pentru executia urmatoarelor categorii de lucrari, 

se propune: 

- Suprafata construita finala = 610,43 mp; 
- Suprafata desfasurata = 1.831,29 mp; 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. SURSE DE FINANTARE ALE PROIECTULUI 

 
 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a investitiei, din care : 

621.527,00 

a. Valoarea neeligibilă – contributie bugetul local - 
UAT Municipiul Alexandria, inclusiv TVA aferent 94.641,00 

b. Valoarea eligibilă – contributie bugetul de stat - 
MDRAP, inclusiv TVA aferent 518.982,00 

  
 

4. SURSELE  DE FINANTARE  
Finantarea se va face din bugetul local al Municipiului Alexandria si din bugetul de stat. 
 

5. LEGALITATEA INVESTITIEI 
Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte 

normative : 

 Art. 36, alin. (2), lit. b si alin. (4), lit. d din Legea nr. 215/2001 – Legea Administraţiei publice  
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 44, din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 

 Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificarile si completarile 
ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 

 Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 

 Art. 45, alin.(1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice 
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor 
tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare 
spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare’’, Municipiul Alexandria, 
consideram ca este oportuna si legala, drept pentru care s-a intocmit proiectul de hotarare propus care va fi supus spre 
dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 
 

     DIRECTOR D.T.I.,                                                                                            DIRECTOR D.E, 
Maria GOGOI                                                                                               Haritina GAFENCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                    ANEXA la 
CONSILIUL LOCAL                                                                                      HCL nr.______/27 februarie 2019 
 
 
 
 
 

 
 

Indicatorii tehnico – economici actualizati  
pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare anexa 

Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, Municipiul Alexandria 
 
 
 
 

 
 

Indicatori tehnico – economici 

 

 

- Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) =621,527 mii lei; reprezentand 131,124 mii euro : 
 

din care: 

- Constructii montaj (C+M) (inclusiv TVA) = 478,893 mii lei; reprezentand = 101,032 mii euro;  
 
  

Valori exprimate in lei/euro la cursul lei/euro de 1 euro = 4,74  lei din 18.02.2019;  
 
 

 
 

- Durata de executie: 6 (sase) luni. 
 
 
 
 
 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER, 
Gina Georgeta CUREA 

 
 


