
                     ROMÂNIA 
                        JUDEŢUL TELEORMAN 
                      MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

                      CONSILIUL LOCAL 
 
 

                      HOTĂRÂRE 
 
 

Priveste:aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
              investiţii ,,Sistematizare verticala, racorduri la utilitati Sala de sport – 
              Scoala nr.7” in Municipiul Alexandria. 
 
   Consiliul Local al municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în 
şedinţa ordinară, având in vedere: 
   -expunerea de motive nr.2305 din 21.01.2015 a Primarului Municipiului 
Alexandria; 
  -raportul comun nr.2306 din 21.01.2015  al Directiei Tehnic Investitii si al 
Directiei Buget Finante Taxe si Impozite;  

 -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 
Local al municipiului Alexandria; 
           -prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind 
finanţele publice locale ; 
           -prevederile art. 36 alin. (2), lit. ,,b”, alin. (4) lit. ,,d” din Legea 215/2001 
privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 

 In temeiul art. 45 alin. (1) si (3) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.- Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de 
investiţii ,,Sistematizare verticala, racorduri la utilitati Sala de sport –             
Scoala nr. 7” in Municipiul Alexandria, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
               Art.2.- Prin  grija  Serviciului Cancelarie   prezenta  hotarare  va  fi 
transmisa Institutiei Prefectului  judetului  Teleorman  pentru  verificarea  legalitatii,  
Primarului Municipiului  Alexandria, Directiei  Tehnic Investitii,  Directiei Buget 
Finante Taxe si Impozite, pentru  cunoastere si punere  in  aplicare.         
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                  Consilier,                                                                         Secretar, 
              Florea VOICILA                                                           Jr. Iulian PURCARU 
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JUDETUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.2305/21.01.2015 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
               investiţii ,,Sistematizare verticala, racorduri la utilitati Sala de sport – 
               Scoala nr. 7” in Municipiul Alexandria  

 
Autoritatile administratiei publice locale din Municipiul Alexandria incurajeaza 

si sprijina derularea programelor de educatie, culturale si sportive la toate formele 
de invatamant (preuniversitar si universitar), considerand ca exista un avantaj si o 
oportunitate functionarea in Municipiul Alexandria in cadrul unitatilor de invatamant 
atat pentru tinerii din Municipiul Alexandria cat si pentru cei care domiciliaza in alte 
localitati ale judetului Teleorman, a spatiilor corespunzatoare organizarii  
evenimentelor festive, culturale si sportive. 

In anul 2014 in Municipiul Alexandria a s-a demarat constructia unei Sali de 
sport scolara finantata din fonduri guvernamentale prin Compania Nationala de 
Investitii, amplasata in incinta Scolii Gimnaziale nr. 7. 

Prin protocolul semnat cu Compania Nationala de Investitii, Municipiul 
Alexandria a transmis in folosinta gratuita terenul apartinand domeniului public de 
interes local si s-a obligat sa asigure finantarea lucrarilor de sistematizare pe 
verticala, racorduri la utilitati, intretinere si exploatare a obiectivului de investitii. 

Astfel, in urma intocmirii documentatiei tehnico – economice, faza S.F.,  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 Buget 
Finante Taxe si Impozite in vederea aprobarii documentatiei tehnico - economice la 
obiectivul de investitii ,,Sistematizare verticala, racorduri la utilitati Sala de sport 
Scoala nr.7” in Municipiul Alexandria. 

  

 

 

   
P R I M A R, 

Victor  DRĂGUŞIN 
 
 
 
 



JUDETUL  TELEORMAN 
PRIMARIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA 
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 
DIRECTIA BUGET FINANTE TAXE SI IMPOZITE 
Nr.2306/21.01.2015 
 

R A P O R T DE SPECIALITATE 
 
Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
               investiţii ,,Sistematizare verticala, racorduri la utilitati Sala de sport – 
               Scoala nr. 7” in Municipiul Alexandria  
  
1.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Prin Expunerea de motive nr.2305 din 21.01.2015, Primarul Municipiului 
Alexandria propune initierea unui proiect de hotarare cu privire la  aprobarea 
documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii ,, Sistematizare 
verticala, racorduri la utilitati Sala de sport – Scoala nr. 7” in Municipiul Alexandria. 

 
Autoritatile administratiei publice locale din Municipiul Alexandria incurajeaza 

si sprijina derularea programelor de educatie, culturale si sportive la toate formele 
de invatamant (preuniversitar si universitar), considerand ca exista un avantaj si o 
oportunitate functionarea in Municipiul Alexandria in cadrul unitatilor de invatamant 
atat pentru tinerii din Municipiul Alexandria cat si pentru cei care domiciliaza in alte 
localitati ale judetului Teleorman, a spatiilor corespunzatoare organizarii  
evenimentelor festive, culturale si sportive. 

In anul 2014 in Municipiul Alexandria a s-a demarat constructia unei Sali de 
sport scolara finantata din fonduri guvernamentale prin Compania Nationala de 
Investitii, amplasata in incinta Scolii Gimnaziale nr. 7. 

Prin protocolul semnat cu Compania Nationala de Investitii, Municipiul 
Alexandria a transmis in folosinta gratuita terenul apartinand domeniului public de 
interes local si s-a obligat sa asigure finantarea lucrarilor de sistematizare pe 
verticala, racorduri la utilitati, intretinere si exploatare a obiectivului de investitii. 

 
2.ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

Solutia propusa prin documentatia tehnico economica: 

A. Sistematizare verticala: 
- Suprafata platforma betonata – 774,00 mp 
- Suprafata spatii verzi – 694,00 mp 
B. Racord alimentare cu apa: 
- Racordul de alimentare cu apa se va realiza din teava de polietilena avand 

diametrul de 75 mm, pozat subteran sub adancimea de inghet pe un pat de nisip 
de 10 cm si acoperit de un strat de nisip de 10 cm iar peste acesta se va aseza 
umplutura de pamant. 

La 5 m distanta de sala de sport de jur imprejur se vor monta 3 hidranti pentru 
stins incendiu cu Dn = 65 mm, alimentati din bransament  prin 

- teava PE ø 75 mm = 243, 00 ml 
- teava PE ø 40 mm = 5,00 ml 
- teava PE ø 63 mm = 2,00 ml 
- teava PE ø 50 mm = 46,00 ml 



C. Racord canalizare ape menajere: 
Se propune colectarea apelor uzate prin intermediul tuburilor din polipropilena a 

caminelor de vizitare amplasate in exteriorul cladirii, preluate prin intermediul 
tuburilor din PVC SN 8 ø200 mm si deversate in reteaua centralizata a orasului 
amplasata sub carosabilului strazii Doctor Stanca: 

pentru canalizarea menajera:  
- teava PP ø 110 mm =  68,00 ml; 
D. Racord gaze naturale: 
Se propune realizarea unui racord din teava de polietilena tip PE 80 SDR 11 cu 

Dn=40 mm si o lungime de 25,00 ml. 
E. Racord la reteaua de alimentare cu energie electrica: 

    Se propune realizarea unui bransament subteran in lungime de 60 ml dintr-un cablu 
armat cu conductoare de aluminiu, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie din 
PVC. 
    Caracteristicile electroenergetice de consum: 
    Puterea instalatiei Pi=47,50 kw; 
    Puterea maxima absorbita Pa=32,30 kw; 

1. Valoarea  totala  a investitiei( inclusiv TVA)  = 375,299 mii lei ;  
                                                                                   84,629 mii euro; 

            (Curs BNR din 11.12.2014     1 euro  = 4.4414 lei) 
 

              din care, 
- Constructii montaj  inclusiv TVA (C+M) =  311,539 mii lei ;   

                                                                              70,144 mii euro; 
2. Durata de realizare a investitiei (luni) - 6 luni 
3. Capacităti (în unităti fizice şi valorice): 

Ac sala de sport = 1602,68 mp; 
Acd sala de sport = 1757,21 mp; 

3.SURSELE DE FINANTARE 
 Finantarea se va face din bugetul local al Municipiului Alexandria. 
4.LEGALITATEA INVESTITIEI 

Sustinerea din punct de vedere legal al investitiei propuse este fundamentata 
pe prevederile urmatoarelor acte normative:  
     - Art. 36,  alin (2), lit. ,, b “ si ale alin. (4 ), lit.  ,, d „  din  Legea  215 din 23 
aprilie 2001  a  administratiei publice  locale, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
     - Art.44 din legea 273/2006 privind finantele publice locale 
     - Art.  45, alin. (1) si (3)  si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b”  din  Legea  nr. 215 din 
23 aprilie 2001  a  administratiei  publice locale, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de 
hotarare cu privire la  aprobarea documentatiei tehnico–economice a obiectivului de 
investitii ,,Sistematizare verticala, racorduri la utilitati Sala de sport – Scoala nr. 
7”, in Municipiul Alexandria, consideram ca este  oportuna  si legala, drept pentru 
care s-a intocmit proiectul de hotarare propus care va fi supus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.  
        Director D.T.I.,                                                                Director D.B.F.T.I., 
        Maria GOGOI                                                                     Haritina GAFENCU 
 
 


