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HOTARARE 
 

Priveste: aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul 
de investitii ,,Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, in Municipiul 
Alexandria 
 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 
vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 1287/20.01.2020 al Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr. 1288/20.01.2020 Directiei Tehnic Investitii si al Directiei Economice; 

 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 

 Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificarile si completarile 
ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului National 
de Dezvoltare Locala; 

 Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale; 

 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul 
administrativ al Romaniei; 
In temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) si  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, 
HOTARASTE: 

 
Art.1.  Se aprobă devizul general actualizat, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, extindere 

si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr.10”, in Municipiul Alexandria, conform Anexei care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.  Se aproba valoarea totala a proiectului ,,Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu 
Program Prelungit nr. 10”, in Municipiul Alexandria in cuantum de 6.316.505,00 lei (inclusiv TVA). 

Art 3. Se aprobă contributia proprie in proiect a UAT Municipiul Alexandria reprezentand achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 1.755.583.86 lei inclusiv TVA, pentru realizarea 
obiectivului ,,Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, in Municipiul 
Alexandria. 

Art 4 Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, 
Directiei Tehnic Investitii si Directiei Economice, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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REFERAT DE APROBARE 

 
 
 
 

Priveste: aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul 
de investitii ,,Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, in Municipiul 
Alexandria 
 

 
In Municipiul Alexandria s-au derulat in anii anteriori o serie de proiecte de reabilitare la nivelul 

infrastructurii educationale, urmarind ca principal scop ridicarea nivelului procesului educational, gradul de 
siguranta si imbunatatirea conditiilor de studiu. 

In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locala, pentru realizarea de investitii in unitatile de invatamant in vederea reabilitarii cladiriilor in care se 

desfasoara procesul educational, dotarea acestora cu mobilier didactic, utilaje si echipamente tehnologice 
si instalatii privind securitatea la incendiu. 

In conformitate cu prevederile Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, 
republicat cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru 
aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala se impune, defalcarea valorii investitiei pe surse de 
finantare (buget de stat si buget local) si aprobarea sumelor ce reprezinta cofinantarea asigurata de la 
bugetul local. 

 
Prezenta propunere de proiect de hotarare este relevantă pentru actualizarea contractului de 

executie lucrari incheiate prin act aditional, ca urmare a aplicarii prevederilor art. 71 alin (1) din OUG nr. 
114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene si Instructiunii ANAF privind 
modificarea cuantumului contributiei asiguratorii pentru munca (CAM), aplicabila pentru contractele de 
munca din sectorul de constructii. 

 
In conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al 

Romaniei, propun initierea unui proiect de hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia Economica 
in vederea aprobarii devizului general actualizat si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul 



de investitii ,,Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, in Municipiul 
Alexandria. 

 
 
 

PRIMAR, 
Victor DRAGUSIN 
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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 
 
 

Priveste: aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii 
,,Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, in Municipiul Alexandria 
 
 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
 

Prin Referatul de aprobare nr. 1287/20.01.2020, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii 
consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii de la bugetul 
local pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, in  
Municipiul Alexandria 

In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, pentru realizarea de 

investitii in unitatile de invatamant in vederea reabilitarii cladiriilor in care se desfasoara procesul educational, dotarea 
acestora cu mobilier didactic, utilaje si echipamente tehnologice si instalatii privind securitatea la incendiu. 

In conformitate cu prevederile Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 
locala se impune, defalcarea valorii investitiei pe surse de finantare (buget de stat si buget local) si aprobarea sumelor ce 
reprezinta cofinantarea asigurata de la bugetul local. 

Prezenta propunere de proiect de hotarare este relevantă pentru actualizarea contractului de executie lucrari 
incheiate prin act aditional, ca urmare a aplicarii prevederilor art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor 
masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative 
si prorogarea unor termene si Instructiunii ANAF privind modificarea cuantumului contributiei asiguratorii pentru munca 
(CAM), aplicabila pentru contractele de munca din sectorul de constructii. 

 
 
 
2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

 

In urma realizarii obiectivului de investitii, prin executia urmatoarelor categorii de lucrari, se propune: 
- corpul A1/1 – monument istoric – se vor face lucrari de interventii, de reabilitare si de modernizare, tinand 

cont de recomandarile din expertiza tehnica si in conformitate cu documentatia tehnica intocmita in acest 
sens, proiect avizat de Comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 8 – Prahova. Spatiile din acesta cladire 
urmeaza a avea functiune administrativa (birouri, cancelarie, cabinet medical, oficiu).  



- corpurile A1/2, B si C – se vor desfiinta conform unei documentatii tehnico-economice pentru desfiintare, in 
locul lor se va proiecta o constructie moderna: D + P + 1E, cu functionalitate de gradinita, care impreuna cu 
monumental istoric – A1/1, va functiona ca un intreg.  

 
 

 

Valoarea totala privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Reabilitare, extindere 

si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, in Municipiul Alexandria este 6.316.505,00 lei, din care C+M in 

cuantum de 4.958.147,00 lei. 

 
3. SURSE DE FINANTARE ALE PROIECTULUI 

 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a investitiei, din care : 

6.316.505,00 

a. Valoarea neeligibilă – contributie bugetul local - 
UAT Municipiul Alexandria, inclusiv TVA aferent 1.755.583,86 

b. Valoarea eligibilă – contributie bugetul de stat - 
MDRAP, inclusiv TVA aferent 4.560.921,14 

  
Finantarea se va face din bugetul local al Municipiului Alexandria si din bugetul de stat. 
 
 

4. LEGALITATEA INVESTITIEI 
Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte 

normative : 

 Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala; 

 Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale; 

 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ al 
Romaniei; 

 Prevederile art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) si  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 
privind Codul Administrativ al Romaniei 

 
Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea 

devizului general actualizat si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, 
extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, in Municipiul Alexandria, consideram ca este oportuna 
si legala, drept pentru care s-a intocmit proiectul de hotarare propus care va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 
 

Sef Birou Investitii Fonduri cu Finantare Externa,                                                               DIRECTOR D.E,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 Claudia PIRJOLEA                                                                                       Haritina GAFENCU 
 
 
 
 
 



 
 

 



MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL  

                           in LEI/EURO la cursul 4.7750 LEI/EURO din data de 07.01.2020

 

 
TVA

 MII LEI MII EURO MII LEI MII LEI MII EURO
1 2 3 4 5 6 7

PARTEA I
1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului 

1.1. Obtinerea terenului
1.2. Amenajarea terenului 110.820 23.208 21.056 131.876 27.618
1.3. Amenajarea pentru protectia mediului, 5.657 1.185 1.075 6.732 1.410

Total capitol 1 116.477 24.393 22.131 138.608 29.028
2.

2.1. Racord canalizare menajera 40.667 8.517 7.726 48.393 10.134
2.2. Camin 1.5 x 1.5 x 1.5 m 7.893 1.653 1.500 9.393 1.967
2.3. Bransament apa potabila 2.810 0.588 0.534 3.344 0.700
2.4. Bransament energie electrica 3.020 0.632 0.574 3.594 0.753
2.5. Bransament gaze 8.000 1.675 1.520 9.520 1.994
2.6. Bransament curenti slabi 2.500 0.524 0.475 2.975 0.623
2.7. Sistem monitorizare video 18.000 3.770 3.420 21.420 4.486

Total capitol 2 82.890 17.359 15.749 98.639 20.657
3.

3.1. Studii de teren,topo si hidro 3.400 0.712 0.646 4.046 0.847
3.2. Cheltuieli pentru avize,acorduri,autorizatii 5.900 1.236 0.000 5.900 1.236
3.3. Proiectare si engineering 101.100 21.173 19.209 120.309 25.195
3.4 Cheltuieli procedurilor de achizitie 8.000 1.675 1.520 9.520 1.994

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli  Valoare (fără TVA) Valoare (inclusiv TVA)

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica

ANEXA  la
HCL nr. 12/29 ianuarie 2020

DEVIZ GENERAL - actualizat 
privind cheltuielile necesare realizării proiectului

REABILITARE, EXTINDERE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10



3.5 Consultanta 17.000 3.560 3.230 20.230 4.237
3.6 Asistenta tehnica 84.000 17.592 15.960 99.960 20.934

Total capitolul 3 219.400 45.948 40.565 259.965 54.443
 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 3 939.879 825.105 748.577 4 688.456 981.876

4.1.1 Corp gradinita - nou 3 486.319 730.119 662.401 4 148.720 868.842
4.1.2. Corp gradinita - existent 453.560 94.986 86.176 539.736 113.034
4.2 Montaj utilaje 2.851 0.597 0.542 3.393 0.710
4.3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj 54.011 11.311 10.262 64.273 13.460
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 Dotari 353.578 74.048 67.180 420.758 88.117
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Total capitolul 4 4 350.319 911.061 826.561 5 176.880 1 084.163
5. Alte cheltuieli  

5.1.1. Organizare de santier 24.413 5.113 4.638 29.051 6.084
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Comision, taxe,cote 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comisionul bancii finantatoare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Taxa inpectia in constructii 0, 5% 20.833 4.363 0.000 20.833 4.363
Taxa inspectia in constructii 0,1% 4.167 0.873 0.000 4.167 0.873
Prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Alte cheltuieli de alta natura stabilite in conditiile legii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cota aferenta casei sociale a constructiilor 0.5 % 20.833 4.363 0.000 20.833 4.363

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 474.415 99.354 90.139 564.554 118.231
Total capitolul 5 544.661 114.066 94.777 639.438 133.914

6. Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2. Probe tehnologice,incercari,rodaje expertize la receptie 2.500 0.523 0.475 2.975 0.623

Total capitolul 6 2.500 0.523 0.475 2.975 0.623
TOTAL GENERAL 5 316.247 1 113.350 1 000.258 6 316.505 1 322.828
din care C+M 4 166.510 872.568 791.637 4 958.147 1 038.355

Beneficiar: Municipiul Alexandria PRESEDINTE DE SEDINTA
                 Consilier,
      Gina Georgeta CUREA

Buget de stat: 4.560.921,14

5.2.

Valoare totala: 6.316.505,00
Buget local: 1.755.583,86

ELABORAT CONFORM METODOLOGIE privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 
Hotărâre nr. 28 din 09/01/2008, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22/01/2008

Intrare in vigoare: 21/02/2008



 



 

 
 

 

 


