
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 Priveşte: aprobarea organizării şi desfăşurării licitaţiei publice pentru obiectivul de 
investiţii “Centrale termice şi racorduri gaze naturale,  la Grădiniţa nr. 1  şi Grădiniţa nr. 7” din 
municipiul Alexandria , prin contract cu plata în rate 

 
 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară, 
având în vedere: 
 -expunerea de motive nr.15448 din 6 august 2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
 -raportul de specialitate nr. 15449 din 6 august 2010 al  Direcţiei Tehnic Investiţii; 
 -rapoartele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
 -prevederile Hotărârii nr. 100 din 26 mai 2010 a Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
 -prevederile art.36, alin. (4), “d” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi (3) şi ale art. 115, alin. (1),lit. “b” din Legea nr. 215 
din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1 – Se aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru obiectivul de investiţii 
“Centrale termice şi racorduri gaze naturale, la Grădiniţa nr. 1 şi Grădiniţa nr. 7” din municipiul  
Alexandria, prin contract cu plata în rate, valoarea proiectului de investiţii fiind de 190.993,50 lei, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Termenul de rambursare al valorii investiţiei va fi de 1 an, începând cu anul 2011, iar 
sumele necesare rambursării vor fi prevăzute în bugetul local. 

Art. 3 – Contractul va fi supus spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
Art. 4 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria în vederea organizării şi 

desfăşurării licitaţiei. 
Art. 5- Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 

judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei 
Tehnic Investiţii şi Direcţiei buget, finanţe, impozite şi taxe, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.   

 
PREŞEDINTE DEŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ: 
          CONSILIER                SECRETAR, 
          Ovidiu OANĂ                                                                             jr. Iulian PURCARU 
 
 
 
Alexandria, 
Nr 177 din 10 august 2010 



 
JUDEŢUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr. 15448 din 06.08.2010 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre pentru  aprobarea organizării şi desfăşurării licitaţiei 
publice privind obiectivul de investiţii “Centrale termice şi racorduri gaze naturale 
la Grădiniţa nr. 1şi Grădiniţa nr. 7 “ din municipiul Alexandria” 

 
Alimentarea cu căldură realizată în prezent din sistemul centralizat de termoficare 

are inconveniente binecunoscute şi în mod special accentuate în cazul de faţă, respectiv: 
pierderi însemnate prin transport, imposibilitatea unui reglaj adecvat cerinţelor concrete 
ale clădirii în perioada de încălzire în special în regim tranzitoriu, (iarna-primăvara, 
toamna-iarna), dificultăţi în programul de furnizare a energiei termice diferit de cea a 
asociaţiilor de locatari. 

Prin realizarea centralei termice proprii se preconizează obţinerea unor avantaje 
deosebite, prin reducerea cheltuielilor de încălzire, corelate cu îmbunătăţirea substanţială 
a condiţiilor de climat interior ţinând cont de variaţiile temperaturilor exterioare. 

Având în vedere că la momentul actual nu dispunem de fondurile necesare pentru 
realizarea acestei investiţii, se doreste realizarea investitiei printr-o colaborare cu o 
societate care sa poată susţine financiar (contract plata în rate) această investiţie, cu 
clauze şi termeni care vor fi stipulaţi în contractul de atribuire, referitoare la valoare, 
termen de rambursare şi garanţii de plată. 

Pentru realizarea acestei investiţii este necesară desfăşurarea unei licitaţii publice 
conform Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică.  

După întocmirea raportului de specialitate şi avizarea de către comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria, proiectul de hotărâre 
însoţit de expunerea de motive a Primarului municipiului Alexandria,  raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul 
comisiilor de specialitate va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria. 

 
 

Primar, 
Victor DRĂGUŞIN 



 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA       
DIRECŢIA TEHNIC INVESTIŢII 
Nr.15449/06.08.2010 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Priveşte: aprobarea organizării şi desfăşurării licitaţiei publice pentru obiectivul “Centrale 
termice şi racorduri gaze naturale la Grădiniţa nr. 1 şi Grădiniţa nr. 7” din municipiul 
Alexandria” 

 

NECESITATE SI OPORTUNITATE 

 Prin expunerea de motive nr.15448/06.08.2010 Primarul municipiului Alexandria, domnul 
Victor Drăguşin propune iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării 
licitaţiei publice pentru obiectivul de investiţii “Centrale termice şi racorduri gaze naturale la Grădiniţa 
nr. 1 şi Grădiniţa nr. 7” din municipiul Alexandria.  

În municipiul Alexandria, sistemul centralizat de încălzire urbană nu satisface în totalitate 
cerinţele consumatorilor. 

La baza contractelor de furnizare încheiate cu consumatorii finali, stau suprafeţele echivalente ale 
radiatoarelor şi nu necesarul de căldură al clădirilor.  

Programul de livrare al agentului termic pentru încălzire nu corespunde cu programul de 
funcţionare al unităţilor de învăţământ ceea ce conduce la disconfort şi lipsa apei calde menajere în 
unităţile de învăţământ în perioada de funcţionare. 

În anul 2005 municipiul Alexandria a fost racordat la reţeaua naţională de distribuţie a gazelor 
naturale, fiind realizată şi o parte importantă din reţelele stradale de distribuţie din localitate. 

 Prin realizarea centralei termice proprii se preconizează obţinerea unor avantaje deosebite, prin 
reducerea cheltuielilor de încălzire, corelate cu îmbunătăţirea substanţială a necesarului de căldură 
pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră, în funcţie de programul de funcţionare al unităţilor de 
învăţământ şi de variaţiile temperaturilor exterioare. 

Alimentarea cu gaze naturale a cazanelor se face din reţeaua de distribuţie a municipiului 
Alexandria, prin intermediul branşamentelor individuale aferente fiecărei unităţi de învăţământ în parte. 

Staţiile de reglare-măsurare, vor permite o contorizare corectă a fiecărui consum în parte. 
Având în vedere că la momentul actual nu dispunem de fondurile necesare pentru realizarea 

acestei investiţii, se impune realizarea investitiei printr-o colaborare cu o societate care sa poată susţine 
financiar (contract plata în rate) această investiţie, cu clauze şi termeni care vor fi stipulaţi în contractul 
de atribuire, referitoare la valoare, termen de rambursare şi garanţii de plată. 

 
SURSE DE FINANTARE 

 
Valoarea  totala  a investitiei( inclusiv TVA)  =190.993,50 LEI ;  

Pentru realizarea acestei investiţii este necesară desfăşurarea unei licitaţii publice, pentru 
perfectarea unui contract cu plata în rate care va fi achitat din surse ale bugetului local, conform 



Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
LEGALITATE 

 
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4), lit. ‘’d’’ din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul  art. 45, alin. (1) şi (3), ale art. 115, alin. (1), lit. b) din  Legea nr. 215 din 23 aprilie 

2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Solicitarea este necesară, oportună şi legală, drept pentru care se va întocmi un proiect de 
hotărâre în acest sens care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
 
 
 

DIRECTOR, 
LINCĂ FLORINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL              ANEXĂ LA H.C.L.  
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA                            Nr. 177 din 10 august 2010 
 
 
 
 

LISTĂ UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
(Valori centrale termice şi racorduri de gaze) 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

UNITATEA DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

VALOAREA 
(inclusiv TVA) 

-lei- 

1 Grădiniţa nr. 1 78.007,50 
2 Grădiniţa nr. 7 112.986  
 TOTAL  190.993,50 

 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier,  

Ovidiu OANĂ 
 
 
 
 


