
 
 
 
 
 
 

Indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii                  

“ILUMINAT ARHITECTURAL”,  in Municipiul Alexandria 

 

 

 

1. Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) = 161,650.85 mii lei; 

                   34,848,31 mii euro  

 

 

 (Curs BNR din data de 16.11.2017/1 euro = 4,6387 lei)   

 

 

2.  C+M ( inclusiv TVA) = 67,626.94  mii lei/ 14,578.86 mii euro;  

 

 

3.  Durata de realizare a investitiei:    3 luni; 

 

 

4. Capacitati fizice: 

Descrierea solutiei: 

Cladirea Primariei municipiului Alexandria, se vor monta: 

- 18 corpuri LED de 24W, lumina calda, liniare aparente, pentru iluminarea 

pe  vertical a fiecarui spatiu cu ferestre. 

-2 proiectoare LED de 20W, lumina rece pentru iluminarea intrarii principale 

 

2. Institutia Prefectului Teleorman 

- 20 corpuri LED 24W, lumina calda, liniare aparente, pentru iluminarea 

pe  verticala a fiecarui spatiu dintre ferestre. 

- 4 proiectoare LED lumina rece pentru iluminarea intrarii principale 

 

3. Cladirea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman 

- 18 corpuri LED 24W, lumina calda, liniare aparente, pentru iluminarea 

pe  verticala a fiecarui spatiu dintre coloanele laterale. 

- 18 corpuri LED de 12W lumina rece, liniare aparente, pentru iluminarea 

ferestrelor de la ultimul nivel. 

      - 6 proiectoare LEDde 50W, lumina rece pentru iluminarea fatadei de la intrarea 

principal. 

 

4. Monumentul Eroilor cazuti in primul razboi mondial, din municipiul Alexandria 

    - 2 proiectoare LED de 20W, lumina calda, montate in spatiul verde 

 



5. Monumentul Eroilor cazuti in cel de-al doilea razboi mondial, din municipiul 

Alexandria 

    - 2 proiectoare LED de 20W, lumina calda, montate in spatiul verde 

 

6. Monumentul Eroilor Revolutiei din dec. 1989, din municipiul Alexandria 

    - 2 proiectoare LED de 20W, lumina calda, montate in spatiul verde 

 

7. Statuie Liviu Vasilica din municipiul Alexandria 

    - 2 proiectoare LED de 20W, lumina calda, montate in spatiul verde 

 

8. Parc BankPost 

    - 20 proiectoare LED de 10W, lumina calda, montate la joasa inaltime in spatiul 

verde. 

 

9. Parc Cinematograf 

    - 30 proiectoare LED de 10W, lumina calda, montate la joasa inaltime in spatiul 

verde. 

 

 

 


