
             ROMÂNIA 

             JUDEȚUL TELEORMAN 

             MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

               CONSILIUL LOCAL 

 

 

             HOTĂRÂRE 

 

 

Priveşte: aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de 

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

Alexandria” 

 

 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa extraordinară, 

având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr.26707/03.11.2021, al Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr.26708/03.11.2021 al Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții 
Fonduri cu Finanțare Externă, al Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial; 

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

 Prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1.548/2021 privind modificarea 
Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de 
finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei 
în clădirile publice; 

 Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 35 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative cu modificările și completările ulterioare; 

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

administrativ al României; 

 În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) și  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 

nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă participarea U.A.T. Municipiul Alexandria la ,,Programul privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții 

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

Art. 2. Se aprobă contractarea finanțării în cadrul Programului privind creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții 



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

și se împuternicește DRĂGUȘIN Victor în calitate de Primar al UAT Municipiul Alexandria, să reprezinte 

UAT Municipiul Alexandria în relația  cu Administrația Fondului pentru Mediu. 

Art. 3. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru proiectul finanțat prin 

,,Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 

pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la Liceul Teoretic Alexandru Ghica 

din Municipiul Alexandria”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici, ai proiectului finanțat prin Programul privind 

creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de 

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

Alexandria” conform Anexei nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă acordul privind  asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente 

cheltuielilor eligibile ale obiecivului ,,Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la Liceul Teoretic Alexandru 

Ghica din Municipiul Alexandria” in valoare de  5.037.017,72 lei inclusiv TVA. 

Art. 6. Se aprobă acordul privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului ,,Reabilitare 

termică clădiri C1 și C8 la Liceul Teoretic Alexandru Ghica din Municipiul Alexandria”   în valoare de 

126.280,74 lei inclusiv TVA pentru realizarea proiectului.  

             Art. 7 Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, 
Direcției Tehnic Investiții, Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere și punere în 
aplicare. 
                                                                      

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  

                  Consilier,                                                                            

            Silvia Cobârlie 

        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                   Secretar General, 

                                                                                                                             Alexandru Răzvan CECIU 
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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Priveşte: aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice ,,Reabilitare termică clădiri 

C1 și C8 la Liceul Teoretic Alexandru Ghica din Municipiul Alexandria” 

 Programul de finanțare este derulat de Administrația Fondului pentru Mediu. 

 Scopul Programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și îmbunătățirea 

calității mediului prin reducerea emisiilior de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie 

primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie. 

Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice prin finanțare de activități/acțiuni 

specifice realizării de investiții pentru creșterea performanței energetică a acestora. 

Școala își propune să asigure elevilor săi o formare inițială bazată pe competențe flexibile, 

adaptate cerințelor pieței muncii, care să le sporească șansele de angajare mai ales în acele domenii în 

care există potențial de creștere economică. 

În urma analizării situației existente și identificării necesităților, a deficiențelor și oportunităților s-a 

stabilit obiectivul proiectului, respectiv ,,Eficiența energetică a clădirilor C1 și C8 ale Liceului Teoretic 

Alexandru Ghica din Alexandria’’ pentru reducerea consumului de resurse. 

Pentru atingerea acestui obiectiv s-a stabilit modernizarea infrastructurii școlare prin reabilitarea 

energetică a clădirilor C1 si C8 existente pe amplasament. 

Prin investiția propusă se va viza și accesibilizarea spațiilor pentru utilizarea facial a spațiilor de 

învățământ de către persoanele cu dizabilități sau deficiențe, asigurându-se astfel un climat de incluziune 

pentru toate categoriile sociale marginalizate. 

 

 

 

 

 

P R I M A R, 

Victor DRĂGUŞIN 

 

 

 

 



JUDEȚUL TELEORMAN 
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

  DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII – BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE EXTERNĂ 

  DIRECȚIA ECONOMICĂ  

  DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 

Nr. 26708 / 03.11.2021 

    

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

 

Priveşte: aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții 

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

Programul de finanțare este derulat de Administrația Fondului pentru Mediu. 

Prin Referatul de aprobare nr. 26707/03.11.2021, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării U.A.T. Municipiul 

Alexandria la ,,Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în 

clădirile publice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la Liceul Teoretic 

Alexandru Ghica din Municipiul Alexandria”. 

Scopul Programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și îmbunătățirea 

calității mediului prin reducerea emisiilior de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie 

primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie. 

Școala își propune să asigure elevilor săi o formare inițială bazată pe competențe flexibile, 

adaptate cerințelor pieței muncii, care să le sporească șansele de angajare mai ales în acele domenii în 

care există potențial de creștere economică. 

Oportunitatea investiției este permanentă, dată fiind importanța desfășurării activităților 

educaționale, întrucât toate strategiile elaborate la nivel național, regional, precum și local include obiective 

care prevăd dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de educație ,precum și îmbunătățirea 

performanțelor procesului educațional în vederea creșterii atractivității sistemului educațional pentru elevi și 

profesori. 

Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice prin finanțarea de activități/acțiuni 

specifice realizării de investiții pentru creșterea performanței energetică a acestora respectiv: 

 Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre și uși, planșeu 

peste ultimul nivel, planșeu peste sol), a șarpantelor și învelitoarelor, precum și a altor 

elemente de anvelopă care închid spațiul climatizat al clădirii; 

 Introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz a instalațiilor pentru prepararea 

distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde de consum, a 

sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea 

căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea 

echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de incălzire centralizată, după caz; 

 Utilizarea surselor regenerabile de energie(energia solară, 

aeroterrmală,geotermală,hidrotermală,biomasă,eoliană); 



 Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea 

eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (achiziționarea, instalarea, 

întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea 

oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior); 

 Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, tehnologie LED, cu respectarea 

normelor și reglementărilor tehnice în vigoare; 

 Respectarea cerințelor privind calitatea aerului interior,prin ventilare mecanică cu unități 

individuale sau centralizate, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea 

necesarului de aer proaspăt și a nivelului de umiditate; 

 Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea 

circuitelor electrice de iluminat, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și 

echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparații la fațade,etc). 

Liceul Teoretic Alexandru Ghica din Alexandria funcționează ca liceu, cuprinzând clasele IX-XII, 

învățământ de zi, filiera teoretică, profiluri real și uman având specializările matematică-

informatică.      Numărul de clase este de 26 iar numărul elevilor este de 522.  

În cadrul liceului se regăsește un număr de 38 de cadre didactice, personalul auxiliar  cât și 

personal nedidactic(administrativ) în număr de 11 persoane. 

Resursele materiale: 

-Clădirea liceului: 18 săli de clasă, 7 laboratoare (Fizică, chimie, biologie, informatică) 

-Clădirea internatului (11 săli de clasă) și cantina în conservare 

-Sala de sport, teren de sport 

-Biblioteca (40.000 volume) 

Pe terenul studiat se află în prezent edificate 10 construcții având diferite funcțiuni. Astfel avem: 

-Clădire C1-3 niveluri cu funcțiunea de unitate de învățământ 

-Clădire C 3-1 nivel cu funcțiunea de cantină 

- Clădire C 4-1 nivel cu funcțiunea de centrală termică dezafectată 

-Clădire C5-1 nivel cu funcțiunea de magazie 

-Clădire C 6-4 niveluri cu funcțiunea de internat 

-Clădire C 8-2 niveluri cu funcțiunea de sală gimnastică 

-Clădire C 9-1 nivel cu funcțiunea de cabinet școlar stomatologic 

-Clădire C 10-1 nivel cu funcțiunea de post trafo 

În urma analizării situației existente și identificării necesităților, a deficiențelor și oportunităților s-a 

stabilit obiectivul proiectului, respectiv ,,Eficiența energetică a clădirilor C1 și C8 ale Liceului Teoretic 

Alexandru Ghica din Alexandria’’ pentru reducerea consumului de resurse. 

Se urmărește eficientizarea spațiului existent și aducerea acestuia la standardele de calitate în 

vigoare în ceea ce privește eficiența energetică, utilizarea funcțională și normele de igienă. Se vor viza 

doar clădirile C1 și C8 de clădire, identificate prin următoarele caracteristici: 

 Clădire C1 

 Regim de înălțime: P+2E, 

 Suprafața construită:  957.00 mp 

 Suprafața desfășurată: 2871.00 mp 

 Înălțimea maximă la Cornișă: +10.45 m față de cota ±0.00 de călcare la pardoseli la 

interiorul clădirii. 



 Clădire C8 

 Regim de înălțime: P+1E, 

 Suprafața construită: 279.00 mp 

 Suprafața desfășurată: 341.00 mp 

 Înălțimea maximă la Cornișă: +6.55 m față de cota ±0.00 de călcare la pardoseli la 

interiorul clădirii. 

Descrierea construcțiilor existente: 

1. Particularități ale amplasamentului: 

a) Descrierea amplasamentului (localizare-intravilan/extravilan, suprafața terenului, 

dimensiuni în plan) 

Terenul studiat, pe care se regăsesc amplasate cele doua clădiri C1 și C8 care fac 

obiectul acestui proiect, este situat în Municipiul Alexandria, str.Viitorului nr. 78, 

jud.Teleorman. Suprafața sa este de 11253 mp, conform CF Nr. 23408. Forma terenului 

este neregulată, având dimensiunile aproximative după cum urmează: 

-pe latura sud- estică avem o lungime aproximativă de 151,52 ml. 

-pe latura  sud- vestică avem o lungime aproximativă de 128,97 ml. 

-pe latura  nord-vestică avem o lungime aproximativă de 151,47 ml. 

-pe latura  nord-estică avem o lungime aproximativă de 128,12 ml. 

     b) Relațiile cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile: 

Pe amplasament există edificate două construcții cu regimuri de înălțime diferite. Astfel avem 

clădire C1 și clădire C8-P+2E respectiv P+E cu Sc. 957.00 mp Sd. 2871,00 mp. Respectiv Sc-279,00 mp și 

Sd-341,00 mp. 

Accesul pe parcelă se face pe latura nord-vestică, din strada Viitorului printr-un acces existent, atât 

auto cât și pietonal. Pe celelalte laturi, terenul se învecinează cu parcele proprietate privată și nu există 

posibilitatea realizării unor alte accese secundare. Tot pe latura nord-vestică terenul se învecinează cu o 

parcelă aflată în proprietatea Municipiului Alexandria. 

Pentru clădirile investigate C1 și C8 s-a stabilit clasa de risc seismic Rs III, care cuprinde clădirile 

susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, 

care nu afectează semnificativ siguranța utilizatorilor. 

Intervențiile propuse nu sunt de natură a influența încadrarea clădirii din punctul de vedere al 

riscului seismic și alte hazarduri sau situații curente de proiectare. 

Prin investiția propusă se va viza și accesibilizarea spațiilor pentru utilizarea facial a spațiilor de 

învățământ de către persoanele cu dizabilități sau deficiențe, asigurându-se astfel un climat de incluziune 

pentru toate categoriile sociale marginalizate. Se propune reabilitarea rampei de acces, existentă la 

clădirea C1. 

La standardele de calitate impuse de reglementările în vigoare, se vor propune lucrări de 

termoizolare si de modernizare. 

Astfel se vor desface toate elementele de pardoseala din interiorul clădirii C1-Scoală si C8-Sala de 

gimnastică. 

Desfacerea tâmplăriilor existente la corpurile de clădire studiate C1 și C8. Tâmplăria +exterioară 

PVC cu geam termopan existentă are un profil cu 3 camere, și datorită montajului defectuos dar și a 

profilelor folosite nu mai corespunde normativelor în vigoare. 

 

 



 

ANALIZA ECONOMICĂ  

Soluții eficiente economic sub aspectul eficientizării energetice sunt: 

* reabilitarea termică a anvelopei prin programul propus 

* montare centrală termică pe gaz în condensație 

* montare termostate electronice în fiecare încapere 

* montare aparate aer condiționat tip split 

* schimbarea corpurilor de iluminat cu sisteme tip led 

* montarea ventilatoarelor cu recuperare de căldură în încăperi 

* montarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică pentru iluminat 

* tuburi vidate presurizate de preparare apă caldă menajeră montate pe șarpantă 

* izolarea soclului clădirii polistiren extrudat 5 cm 

* izolare termică a conductelor de apă caldă și menajeră din camera tehnică a CT 

* montare sistem automat de urmărire consumuri energetice 

* montare pe partea sudică a parasolarelor la ferestre. 

 

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 estimat 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. 

 

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI 

 Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 

garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 

  

 Susținerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative: 

 Prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1.548/2021 privind modificarea 
Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de 
finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei 
în clădirile publice; 

 Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 35 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative cu modificările și completările ulterioare; 

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

administrativ al României; 

 Prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) și  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 din 

03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României, 



 

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art. 136 alin.1 din OUG nr 57/2019 

Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare considerăm că proiectul poate fi supus 

dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și 

aprobare prezentul Raport și Proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea participării U.A.T. 

Municipiul Alexandria la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă 

a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la 

Liceul Teoretic Alexandru Ghica din Municipiul Alexandria”. 

 

 

 
           D.T.I.,                                      DIRECTOR Ex. D.E.,                              DIRECTOR Ex. D.J.C., 
    Șef  B.I.F.F.E.,                                Haritina GAFENCU                              Postumia  CHESNOIU 
Claudia PÎRJOLEA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


