
 MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                    Anexa nr.2 la 
CONSILIUL LOCAL                                                                HCL nr 295/ 05  Noiembrie  2021 

 

PRINCIPALII  INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII  

,,Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la Liceul Teoretic Alexandru Ghica din Municipiul 

Alexandria” 

 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, 

cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu 

devizul general; 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare 
(fara 
TVA) 

TVA 
- RON - 

Valoare 
(cu TVA) 

1 2 3 4 5 

TOTAL GENERAL 4.344.373 818.925,73 5.163.298,46 

din care: C + M 2.893.535 549.771,65 3.443.306,65 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi fizice 

care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

 

INDICATOR Obiectiv U.M. Cantitate 

Kit de panouri 
fotovoltaice 

C1 Ans 1 

Chiller C1 Buc 1 

Ventilatoare cu 
recuperare de căldură 

C1 Buc 50 

Ventiloconvertoare C1 Buc 136 

Asamblu centrală 
termică 

C8 Buc 1 

Pompe de circulație 
agent termic 

C8 Buc 3 

Aparate de aer 
condiționat multisplit 

C8 Buc 3 

c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie 
de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

 



Indicatori financiari: ca urmare a necesității realizării obiectivului și ținând cont de factorii 

eficiență-eficacitate-economicitate, s-a propus adoptarea variantei 1, costul estimativ pentru realizarea 

obiectivului fiind mai mic. 

 

Indicatori socio-economici: necesitatea dezvoltării economic-sociale la nivel local, impune 

reabilitarea clădirilor, care sunt vitale pentru activitățile de învățământ. 

 

Indicatori de impact: impactul estimate al realizării proiectului, din punct de vedere socio-

economic este asigurarea îmbunătățirii gradului și calității sistemului de învățământ. 

 

Indicatori de rezultat/operare: rezultatele estimate sunt date de dezvoltarea sistemului de 

învățământ din Municipiul Alexandria și asigurarea condițiilor normale de învățământ. 

 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
- 18 luni. 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
Consilier, 

                                                                     Silvia Cobârlie 

 


