
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați  pentru 
obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar 
Tehnic)’’, în Municipiul Alexandria

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, având în vedere:
∑ Referatul de aprobare nr. 28680/23.11.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul comun de specialitate nr. 28681/23.11.2021 al Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare 

Externă, al Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial;
∑ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
∑ Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. 

POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectivul Specific 4.5 din cadrul POR 2014-2020;
∑ Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
∑ Prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
∑ Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele 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 

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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la 
Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico economici actualizați urmare a actualizării Devizului General pentru obiectivul de 
investitii ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, conform 
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. 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.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier,

Silvia COBÂRLIE

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General,

Alexandru Răzvan CECIU
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.28680/23.11.2020

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)’’, în 
Municipiul Alexandria

Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4/5/1 – Axa Prioritară 4, Prioritatea de 
Investiții 4 .4, Obiectivul Specific 4.5, Municipiul Alexandria, a depus la finanțare obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire 
laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”.

Acest apel de proiecte  se referă la realizarea de investiții destinate învățământului profesional
şi tehnic si sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

∑ construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

Obiectivul specific il reprezintă creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.
Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea 

economică și productivitatea, precum și mobilitatea forţei de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existenţa unui 
nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. 

Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Urmare a admiterii la finanțare și semnarea contractului de finanțare nr. 6250/27.10.2020, Municipiul Alexandria a 
elaborat Proiectul Tehnic în luna mai 2021 pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul 
Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, în raport cu cerințele ghidului de finanțare aferent, apelului de 
proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectivul Specific 4.5, proiect 
tehnic transmis spre verificarea conformității elaborării către OI și AM, și avizat cu avizul nr. 18546/01.10.2021, demarând 
procedura de atribuire a contractului ce are ca obiect achiziția execuției lucrărilor pentru obiectivul ,,Reabilitare clădire 
laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)’’, în Municipiul Alexandria.

Procedura de atribuire a contractului ce are ca obiect achiziția execuției lucrărilor pentru obiectivul ,,Reabilitare 
clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)’’, în Municipiul Alexandria, a fost 
publicată în data de 15.10.2021 ș i a avut ca termen limita de depunere a ofertelor pe data de 08.11.2021.

Procedura de atribuire a contractului a fost anulată automat deoarece nu s-a înscris niciun operator economic.
În contextul situației existente la nivel național cu privire la creșterea prețurilor la materialele de construcții și în 

urma reanalizării prețurilor unitare de către proiectant, a fost elaborat Devizul general actualizat al obiectivului de investiții
,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)’’, în Municipiul 
Alexandria, în forma supusă aprobării.

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.28681/23.11.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)’’, în 
Municipiul Alexandria

Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4/5/1 – Axa Prioritară 4, Prioritatea de 
Investiții 4 .4, Obiectivul Specific 4.5, Municipiul Alexandria, a depus la finanțare obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire 
laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”.

Acest apel de proiecte  se referă la realizarea de investiții destinate învățământului professional şi tehnic si sunt 
avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

∑ construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul 
profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).
Obiectivul specific il reprezintă creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.
Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea 

economică și productivitatea, precum și mobilitatea forţei de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existenţa unui 
nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. 

Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Urmare a admiterii la finanțare și semnarea contractului de finanțare nr. 6250/27.10.2020, Municipiul Alexandria a 
elaborat Proiectul Tehnic în luna mai 2021 pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul 
Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, în raport cu cerințele ghidului de finanțare aferent, apelului de 
proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectivul Specific 4.5, proiect 
tehnic transmis spre verificarea conformității elaborării către OI și AM, și avizat cu avizul nr. 18546/01.10.2021, demarând 
procedura de atribuire a contractului ce are ca obiect achiziția execuției lucrărilor pentru obiectivul ,,Reabilitare clădire 
laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)’’, în Municipiul Alexandria.

Procedura de atribuire a contractului ce are ca obiect achiziția execuției lucrărilor pentru obiectivul ,,Reabilitare 
clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)’’, în Municipiul Alexandria, a fost 
publicată în data de 15.10.2021 ș i a avut ca termen limita de depunere a ofertelor pe data de 08.11.2021.

Procedura de atribuire a contractului a fost anulată automat deoarece nu s-a înscris niciun operator economic.
În contextul situației existente la nivel național cu privire la creșterea prețurilor la materialele de construcții și în 

urma reanalizării prețurilor unitare de către proiectant, a fost elaborat Devizul general actualizat al obiectivului de investiții
,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)’’, în Municipiul 
Alexandria, în forma supusă aprobării.

ANALIZA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ
Categoriile de lucrări destinate creșterii calității infrastructurii educaționale propuse în cadrul obiectivului de investiții cuprind:

a) Lucrări de intervenție propuse asupra anvelopei construcției:
∑ Desființare tâmplărie din aluminiu axele 10 – 14 și D-C și înlocuirea acestei tâmplării cu una din PVC cu 

performanța energetică superioară ;
∑ se pastrează  dimensiunile ferestrelor și ușilor existente ;



∑ pentru ventilarea naturală în laboratorul electrotehnic, precum și în atelierul de instruire tehnologică se propune 
înlocuirea unor ochiuri de geam cu fereastre  cu deschidere oscilobatantă; 

∑ montarea unui sistem de climatizare performant, adaptat spațiilor care fac obiectul proiectului;
∑ pentru creșterea randamentului instalației de încălzire, precum și a sistemului de climatizare, se va monta, la 3,50 

m înălțime, un plafon casetat;
∑ demontarea învelitoarii din tablă;
∑ executarea unei învelitori noi, din tablă ambutisată multistrat ;
∑ refacerea instalației de paratrăsnet;
∑ demontarea burlanelor din tablă ;
∑ montarea jgheaburilor și  burlanelor din tablă ambutisată multistrat ;
∑ desfacerea termoizolației exterioare din polistiren de 5 cm grosime și înlocuirea ei cu termosistem din polistiren de 

10 cm grosime. 
b) Lucrări de intervenție propuse pentru instalațiile aferente clădirii:

Instalații electrice:
∑ record electric din tabloul electric general de distribuție amplasat în PCZ; 
∑ completarea prizei de pământ; 
∑ amplasarea a două tablouri electrice de forță în atelierul de prelucrări și laboratorul de

electrotehnică, conform planșa E1;
∑ circuite de forță, conform planșa E1;

De asemenea amenajarea laboratoarelor și atelierelor de mecanică și electrotehnică cuprind și dotări didactice care constau 
în mașini de frezat, strunguri, osciloscop, trusa electronistului, trusa electrotehnistului, mobilier (mese de lucru și dulapuri metalice), 
calculatoare, softuri și licențe.

PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

1.Valoarea totală investitie (INV), inclusiv TVA (mii lei) - 3.518.685,36 lei  inclusiv TVA, din care:

-construcții-montaj (C+M); - 1.227.950,29 lei inclusiv TVA

2.Durata de realizare (luni) -11 luni, din care 6 luni pentru lucrările de C+M;

3. Capacități (în unități fizice și valorice);
- Suprafața construită = 1.675,00 mp
- Suprafața desfășurată = 1.675,00 mp
- Capacitatea de folosință = 120 locuri

4. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz-nu este cazul.

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite 
bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile şi alte surse legal constituite.

LEGALITATEA INVESTIȚIEI
Susținerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe prevederile următoarelor acte 

normative:
∑ Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. 

POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectivul Specific 4.5 din cadrul POR 2014-2020;
∑ Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;



∑ Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

∑ Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele 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 

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 devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții
,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)’’, în 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   







MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                     Anexa nr.2 la
CONSILIUL LOCAL HCL nr. 322 /24 Noiembrie 2021

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI,  AFERENŢI 
OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar 
Tehnic)’’, în Municipiul Alexandria

1. Valoarea totală investitie (INV), inclusiv TVA (mii lei) - 3.518.685,36 lei  inclusiv TVA, 
din care:

-construcții-montaj (C+M);- 1.227.950,29 lei inclusiv TVA

2. Durata de realizare(luni) - 11 luni, din care 6 luni pentru lucrările de C+M;

3. Capacități (în unități fizice și valorice);

- Suprafața construită = 1.675,00 mp
- Suprafața desfășurată = 1.675,00 mp
- Capacitatea de folosință = 120 locuri

4. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz-
nu este cazul.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,

Silvia COBÂRLIE


