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LISTA DE PROIECTE PE ANUL 2017 PE CARE LE VA ELABORA S.C. PRIMALEX PROIECT TEL 

S.R.L. ALEXANDRIA 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE PROIECT TERMEN DE 

ELABORARE 

VALOARE                      

- LEI –                    

FARA T.V.A. 

VALOARE                      

- LEI –                               

CU T.V.A. 

01. Elaborare studiu de fezabilitate privind construirea 

de teren sintetic pentru practicarea diverselor 

sporturi in aer liber, la Liceul Pedagogic Mircea 

Scarlat, in Municipiul Alexandria.Se vor proiecta 

inclusiv: imprejmuire, iluminat. 

30 zile 5.000 5.950 

02. Elaborare proiect tehnic de executie privind 

construirea de teren  sintetic pentru practicarea 

diverselor sporturi in aer liber, la Liceul Pedagogic 

Mircea Scarlat, in Municipiul Alexandria.                                                     

Se vor proiecta inclusiv: imprejmuire, iluminat. 

30 zile 17.500 20.825 

03. Elaborare proiect, faza PAC si documentatii pentru 

obtinerea avizelor si acordurilor conform certificat de 

urbanism, privind construirea de teren  sintetic 

pentru practicarea diverselor sporturi in aer liber, la 

Liceul Pedagogic Mircea Scaelat, in Municipiul 

Alexandria.  

2 zile 2.500 2.975 

04. Elaborare studiu de fezabilitate privind construirea 

de teren sintetic pentru practicarea handbalului in 

aer liber, la Liceul Tehnologic nr. 1, in Municipiul 

Alexandria.                                                                         

Se vor proiecta inclusiv: imprejmuire, iluminat. 

30 zile 5.000 5.950 

05. Elaborare proiect tehnic de executie privind 

construirea de teren  sintetic pentru practicarea 

handbalului in aer liber, la Liceul Tehnologic nr.1, in 

Municipiul Alexandria.                                                     

Se vor proiecta inclusiv: imprejmuire, iluminat. 

30 zile 17.500 20.825 



06. Elaborare proiect, faza PAC si documentatii pentru 

obtinerea avizelor si acordurilor conform certificat de 

urbanism, privind construirea de teren  sintetic 

pentru practicarea handbalului in aer liber, la Liceul 

Tehnologic nr.1, in Municipiul Alexandria. 

2 zile 2.500 2.975 

07. Elaborare studiu de fezabilitate privind construirea 

de teren sintetic pentru practicarea fotbalului in aer 

liber, la Liceul Tehnologic nr. 1, in Municipiul 

Alexandria.                                                                         

Se vor proiecta inclusiv: imprejmuire, iluminat. 

30 zile 5.000 5.950 

08. Elaborare proiect tehnic de executie privind 

construirea de teren  sintetic pentru practicarea 

fotbalului in aer liber, la Liceul Tehnologic nr.1, in 

Municipiul Alexandria.                                                     

Se vor proiecta inclusiv: imprejmuire, iluminat. 

30 zile 17.500 20.825 

09. Elaborare proiect, faza PAC si documentatii pentru 

obtinerea avizelor si acordurilor conform certificat de 

urbanism, privind construirea de teren  sintetic 

pentru practicarea fotbalului in aer liber, la Liceul 

Tehnologic nr.1, in Municipiul Alexandria. 

2 zile 2.500 2.975 

10. Elaborare studiu de fezabilitate privind construirea 

de imprejmuire incinta la Gradinita cu program 

prelungit nr. 7, din Municipiul Alexandria.  

30 zile 3.360 3.998 

11. Elaborare proiect tehnic de executie privind 

construirea de imprejmuire incinta la Gradinita cu 

program prelungit nr. 7, din Municipiul Alexandria. 

30 zile 11.760 13.994 

12. Elaborare proiect, faza PAC si documentatii pentru 

obtinerea avizelor si acordurilor conform certificat de 

urbanism,  privind construirea de imprejmuire incinta 

la Gradinita cu program prelungit nr. 7, din Municipiul 

Alexandria. 

2 zile 1.680 1.999 

13. Elaborare studiu de fezabilitate privind construirea 

de imprejmuire incinta + parcari la Gradinita cu 

program prelungit nr. 6, din Municipiul Alexandria. 

30 zile 5.040 5.998 



14. Elaborare proiect tehnic de executie privind 

construirea de imprejmuire incinta + parcari la 

Gradinita cu program prelungit nr. 6, din Municipiul 

Alexandria 

30 zile 17.640 20.992 

15. Elaborare proiect, faza PAC si documentatii pentru 

obtinerea avizelor si acordurilor conform certificat de 

urbanism,  privind construirea de imprejmuire incinta 

+ parcari la Gradinita cu program prelungit nr. 6, din 

Municipiul Alexandria. 

2 zile 2.520 2.999 

16. Elaborare proiect faza PAD, precum si documentatii 

pentru obtinerea avizelor si acordurilor conform 

certificat de urbanism, privind desfiintare cadiri: C1/2; 

C1/3; C1/4 de la Gradinita cu program prelungit nr. 

10, din Municipiul Alexandria. 

30 zile 12.495 14.869 

17. Elaborare proiect faza PAD, precum si documentatii 

pentru obtinerea avizelor si acordurilor conform 

certificat de urbanism, privind desfiintare cadire C6 

de la Liceul Teoretic Constantin Noica, din Municipiul 

Alexandria. 

15 zile 3.774 4.491 

18. Elaborare proiect faza PAD, precum si documentatii 

pentru obtinerea avizelor si acordurilor conform 

certificat de urbanism, privind desfiintare cadire C2 

de la  Scoala Gimnaziala Alexandru Colfescu,                                       

din Municipiul Alexandria. 

15 zile 1.645 1.958 

19. Intocmire expertiza tehnica pentru blocul de locuinte 

B10, str. 1 Mai, din Municipiul Alexandria 

30 zile 6.598 7.852 

20. Intocmire expertiza tehnica pentru blocul de locuinte 

B11, str. 1 Mai, din Municipiul Alexandria 

30 zile 3.299 3.926 

21. Intocmire expertiza tehnica pentru blocul de locuinte 

101, str. Alexandru Ghica, din Municipiul Alexandria 

30 zile 11.543 13.736 

22. Intocmire expertiza tehnica pentru blocul de locuinte 

112, str. Alexandru Ghica, din Municipiul Alexandria 

30 zile 10.937 13.015 

23. Intocmire expertiza tehnica pentru blocul de locuinte 

G100 - Peco, str. Dunarii, din Municipiul Alexandria 

30 zile 22.234 26.458 



24. Intocmire expertiza tehnica pentru cladire Colegiul 

National Al. D.Ghica, din Municipiul Alexandria 

30 zile 13.780 16.398 

25. 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 

26. 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 

27. 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 

28. 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 

29. Actualizare documentatie pentru avizarea lucrarilor 

de interventii pentru obiectivul: ,, Reabilitare Cresa – 

Gradinita nr. 4, din Municipiul Alexandria” 

30 zile 12.500 14.875 

30. Actualizare documentatie pentru avizarea lucrarilor 

de interventii pentru obiectivul: ,, Reabilitare si 

modernizarea infrastructurii Gradinita nr. 4”, din 

Municipiul Alexandria” 

30 zile 12.500 14.875 

31. Actualizare documentatie pentru avizarea lucrarilor 

de interventii pentru obiectivul: ,, Modernizare si 

reabilitare cladire Gradinita nr. 7, din Municipiul 

Alexandria” 

30 zile 12.500 14.875 

32. Actualizare documentatie pentru avizarea lucrarilor 

de interventii pentru obiectivul: ,, Anvelopare si 

amenajari interioare Gradinita Ion Creanga, din 

Municipiul Alexandria” 

30 zile 12.500 14.875 

33. Actualizare documentatie pentru avizarea lucrarilor 

de interventii pentru obiectivul: ,, Modernizare spatii 

30 zile 12.500 14.875 



de agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala 

Stefan cel Mare, din Municipiul Alexandria” 

34. Actualizare documentatie pentru avizarea lucrarilor 

de interventii pentru obiectivul: ,, Modernizare si 

reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Alexandru 

Colfescu, din Municipiul Alexandria” 

30 zile 12.500 14.875 

35. Actualizare documentatie pentru avizarea lucrarilor 

de interventii pentru obiectivul: ,, Reabilitare si 

modernizarea localului Scolii nr. 6, din Municipiul 

Alexandria” 

30 zile 12.500 14.875 

36. Actualizare documentatie pentru avizarea lucrarilor 

de interventii pentru obiectivul: ,, Reabilitare, 

modernizare (laboratoare multimedia)  Scola nr. 7, 

din Municipiul Alexandria” 

30 zile 12.500 14.875 

37. Actualizare documentatie pentru avizarea lucrarilor 

de interventii pentru obiectivul: ,, Modernizare si 

reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr. 1, din 

Municipiul Alexandria” 

30 zile 12.500 14.875 

38. Actualizare documentatie pentru avizarea lucrarilor 

de interventii pentru obiectivul: ,, Reabilitare, 

modernizare internat Liceul Pedagogic Mircea 

Scarlat, din Municipiul Alexandria” 

30 zile 12.500 14.875 

39. Elaborare studiu de fezabilitate pentru amenajare 

locuinte sociale – module containere de locuit.                                                 

Se va proiecta inclusiv: amenajarea terenului; 

racorduri si utilitati; imprejmuire; iluminat. 

30 zile 6.700 7.973 

40. Elaborare proiect tehnic de executie pentru 

amenajare locuinte sociale – module containere de 

locuit.                                                                                         

Se va proiecta inclusiv: amenajarea terenului; 

racorduri si utilitati; imprejmuire; iluminat. 

30 zile 23.500 27.965 

41. Elaborare proiect faza PAC si documentatii pentru 

obtinerea avizelor si acordurilor conform certificat de 

urbanism, pentru amenajare locuinte sociale – 

2 zile 3.400 4.046 



module containere de locuit. 

42. Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de 

investitii: ,,Construire sala de mese + sala de sport la 

Gradinita cu program prelungit Ion Creanga”,           

din Municipiul Alexandria.  

30 zile 11.600 13.804 

43. Elaborare proiect tehnic de executie pentru obiectivul 

de investitii: ,,Construire sala de mese + sala de 

sport la Gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, 

din Municipiul Alexandria. 

45 zile 37.700 44.863 

44. Elaborare proiect faza PAC si documentatii pentru 

obtinerea avizelor si acordurilor conform certificat de 

urbanism, pentru obiectivul de investitii: ,,Construire 

sala de mese + sala de sport la Gradinita cu 

program prelungit Ion Creanga”, din Municipiul 

Alexandria. 

2 zile 5.800 6.902 

45. Elaborare documentatie pantru avizarea lucrarilor de 

interventii pentru obiectivul de investitii: ,,Amenajare 

club pensionari”, in Municipiul Alexandria. 

30 zile 11.800 14.042 

46. Elaborare proiect tehnic  pentru obiectivul de 

investitii: ,,Amenajare club pensionari”, in Municipiul 

Alexandria. 

60 zile 41.200 49.028 

47. 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. 

2 zile 5.800 6.902 

48. Intocmire PUZ zona Eurocar – Kaufland 30 zile 33.500 39.865 

49. Intocmire PUZ zona Spitalul Judetean 30 zile 33.500 39.865 

50. Intocmire PUZ zona str. Dr. Stanca – str. Dunarii 30 zile 16.800 19.992 

51. Intocmire PUZ zona str. 1 Decembrie - str. Dunarii 30 zile 16.800 19.992 

52. Intocmire PUZ zona ANL – str. Soseaua Tr. 

Magurele 

30 zile 25.200 29.988 

53. Intocmire antemasuratori, fotografii si liste cu 5 zile 8.500 10.115 



cantitatile de lucrari pentru lucrari de intratinere si 

reparatii la obiective cu mai putin de 10 articole 

54. Intocmire devize estimative pentru lucrari de 

intratinere si reparatii la obiective cu mai putin de 50 

articole neincadrate 

5 zile 4.600 5.474 

55. Intocmire antemasuratori, fotografii si liste cu 

cantitatile de lucrari pentru lucrari de intratinere si 

reparatii la obiective cu peste  10 articole 

5 zile 5.000 5.950 

56. Intocmire devize estimative pentru lucrari de 

intretinere si reparatii la obiective cu peste  50 de 

articole neincadrate 

5 zile 4.160 4.950 

 TOTAL  643.065 765.247 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Consilier, 

Florea VOICILA 

 

 

 

 

 

 


