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LISTA  LUCRARILOR DE PROIECTARE CARE URMEAZA A FI ELABORATE DE  S.C. PRIMALEX PROIECT 

TEL S.R.L. ALEXANDRIA IN ANUL 2018 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Termen de 

elaborare 

Valoare                      

- lei –                    

fara T.V.A. 

Valoare                      

- lei –                               

cu T.V.A. 

1. Intocmire expertiza tehnica cladire (C6) Liceul Teoretic Constantin 
Noica 

30 zile 4.800 5.712 

2. Elaborare proiect faza PAD, precum si documentatii pentru 
obtinerea avizelor si acordurilor conform certificat de 
urbanism, privind desfiintare cladire C6 de la Liceul Teoretic 
Constantin Noica, din Municipiul Alexandria. 

15 zile 3.774 4.491 

3. Intocmire expertiza tehnica  cladire C4 – cantina, de la Liceul 
Tehnologic Nicolae Balcescu, din Municipiul Alexandria 
(suprafata construita la sol = 515,00 m.p.) 

30 zile 4.800 5.712 

4. Intocmire expertiza tehnica  cladire C5 – cladire 
administrativa, de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu, din 
Municipiul Alexandria (suprafata construita la sol = 406,78 
m.p.) 

30 zile 4.800 5.712 

5. Intocmire expertiza tehnica  cladire C6 – spalatorie, de la 
Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu, din Municipiul 
Alexandria (suprafata construita la sol = 191,38 m.p.) 

30 zile 4.800 5.712 

6. Intocmire expertiza tehnica  cladire C7 – magazie, de la 
Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu, din Municipiul 
Alexandria (suprafata construita la sol = 109,90 m.p.) 

30 zile 4.800 5.712 

7. Actualizare documentatie de avizarea lucrarilor de interventii 
pentru obiectivul: ,,Reabilitare cladire laboratoare la Liceul 
Tehnologic nr. 1” 

30 zile 12.500 14.875 

8. Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: 30 zile 47.385 56.388 



,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte 
interioara la Gradinita cu Program Prelungit Ion Creanga” 

9. Elaborare proiect tehnic de executie pentru obiectivul de 
investitii: ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte 
interioara la Gradinita cu Program Prelungit Ion Creanga” 

45 zile 133.550 158.925 

10. Elaborare proiect faza PAC si documentatii pentru obtinerea 
avizelor si acordurilor conform certificat de urbanism, pentru 
obiectivul de investitii: ,,Modernizare, extindere, dotare si 
amenajare curte interioara la Gradinita cu Program Prelungit 
Ion Creanga” 

15 zile 19.490 23.193 

11. Elaborare documentatie de avizarea lucrarilor de interventii 
pentru obiectivul de investitii: ,,Amenajare club pensionari”, 
in Municipiul Alexandria. 

30 zile 11.800 14.042 

12. Intocmire expertiza tehnica pentru obiectivul: ,,Amenajare 
club pensionari” 

30 zile 4.800 5.712 

13. Elaborare proiect tehnic  pentru obiectivul de investitii: 
,,Amenajare club pensionari”, in Municipiul Alexandria. 

60 zile 36.400 43.316 

14. Elaborare proiect faza PAC si documentatii pentru obtinerea 
avizelor si acordurilor conform certificat de urbanism,  pentru 
obiectivul de investitii: ,,Amenajare club pensionari”, in 
Municipiul Alexandria. 

15 zile 5.800 6.902 

15. Elaborare documentatie de avizarea lucrarilor de interventii 
pentru obiectivul: ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe str. 
Muncitori” 

30 zile 10.100 12.019 

16. Intocmire expertiza tehnica pentru obiectivul: ,,Reabilitare 
trotuare si intrari in curti pe str. Muncitori” 

30 zile 2.800 3.332 

17. Elaborare proiect tehnic pentru obiectivul: ,,Reabilitare 
trotuare si intrari in curti pe str. Muncitori” 

60 zile 32.500 38.675 

18. Elaborare proiect faza PAC si documentatii pentru obtinerea 
avizelor si acordurilor conform certificat de urbanism, pentru 
obiectivul de investitii: ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti 
pe str. Muncitori” 

15 zile 5.020 5.974 

19. Elaborare documentatie de avizarea lucrarilor de interventii 
pentru obiectivul: ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe str. 
Unirii” 

30 zile 10.100 12.019 

20. Intocmire expertiza tehnica pentru obiectivul: ,,Reabilitare 
trotuare si intrari in curti pe str. Unirii” 

30 zile 2.800 3.332 

21. Elaborare proiect tehnic pentru obiectivul: ,,Reabilitare 
trotuare si intrari in curti pe str. Unirii” 

60 zile 32.500 38.675 

22. Elaborare proiect faza PAC si documentatii pentru obtinerea 
avizelor si acordurilor conform certificat de urbanism, pentru 
obiectivul de investitii: ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti 
pe str. Unirii” 

15 zile 5.020 5.974 



23. Elaborare documentatie de avizarea lucrarilor de interventii 
pentru obiectivul de investitii: ,,Amenajare spatiu temporar 
pentru Gradinita cu Program Prelungit nr.10 in internatul 
Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu”. 

30 zile 5.400 6.426 

24. Intocmire expertiza tehnica pentru obiectivul:,,Amenajare 
spatiu temporar pentru Gradinita cu Program Prelungit nr.10 
in internatul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu”.  

30 zile 4.800 5.712 

25. Elaborare proiect tehnic de executie pentru obiectivul de 
investitii: ,,Amenajare spatiu temporar pentru Gradinita cu 
Program Prelungit nr. 10 in internatul Liceului Tehnologic 
Nicolae Balcescu”. 

60 zile 27.600 32.844 

26. Elaborare proiect faza PAC si documentatii pentru obtinerea 
avizelor si acordurilor conform certificat de urbanism,  pentru 
obiectivul de investitii: ,,Amenajare spatiu temporar pentru 
Gradinita cu Program Prelungit nr. 10 in internatul Liceului 
Tehnologic Nicolae Balcescu”. 

15 zile 4.200 4.998 

27. Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: 
,,Sistematizare verticala si racorduri la utilitati la obiectivul 
Complex sportiv Stadion Municipal” 

30 zile 8.400 9.996 

28. Elaborare proiect tehnic  pentru obiectivul de investitii: 
,,Sistematizare verticala si racorduri la utilitati la obiectivul 
Complex sportiv Stadion Municipal” 

60 zile 29.410 34.998 

29. Elaborare proiect faza PAC si documentatii pentru obtinerea 
avizelor si acordurilor conform certificat de urbanism,  pentru 
obiectivul de investitii: ,,Sistematizare verticala si racorduri la 
utilitati la obiectivul Complex sportiv Stadion Municipal” 

15 zile 4.205 5.004 

30. Intocmire expertiza tehnica  cladire C12 – sala de sport, de 
la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu (suprafata construita 
la sol = 383,64 m.p.) 

30 zile 4.800 5.712 

31. Intocmire expertiza tehnica  cladire C13 – laborator, de la 
Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu, din Municipiul 
Alexandria (suprafata construita la sol 383,64 m.p.) 

30 zile 4.800 5.712 

32. Elaborare proiect faza PAD, precum si documentatii pentru 
obtinerea avizelor si acordurilor conform certificat de 
urbanism, privind desfiintare cadiri C12, C13 de la Liceul 
Tehnologic Nicolae Balcescu, din Municipiul Alexandria. 

15 zile 9.076 10.800 

33. Elaborare documentatie de avizarea lucrarilor de interventii 
pentru obiectivul: ,,Reabilitare cartier zona blocurilor ANL-
Sere”.  

30 zile 11.760 13.994 

34. Intocmire expertiza tehnica pentru obiectivul: ,,Reabilitare 
cartier zona blocurilor ANL-Sere” 

30 zile 2.800 3.332 

35. Elaborare proiect tehnic pentru obiectivul: ,,Reabilitare 
cartier zona blocurilor ANL-Sere” 

60 zile 38.370 45.660 

36. Elaborare proiect faza PAC si documentatii pentru obtinerea 
avizelor si acordurilor conform certificat de urbanism, pentru 
obiectivul de investitii: ,,Reabilitare cartier zona blocurilor 

15 zile 5.810 6.914 



ANL-Sere” 

 TOTAL  561.770 668.506 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Consilier, 

Bogdan Alin DONCEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


