
              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL TELEORMAN 

           MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

             CONSILIUL LOCAL 

 

            HOTĂRÂRE 

 

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I.,  pentru 

obiectivul de investiţii ,, Amenajare imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), 

amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la Colegiul National Al. I. Cuza”, in 

Municipiul Alexandria 

   Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa 

ordinară, având in vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 1426/21.01.2020 a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr. 1427/21.01.2020 al Directiei Tehnic Investitii si al 

Directiei Economice; 

 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria; 

 Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016, actualizată, privind etapele de elaborare 

şi 

           conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii      

           finanţate din fonduri publice;  

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

publice locale;  

 Prevederile art. 291 ain. (2) lit. (b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 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 

  

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de 

investiţii  „Amenajare imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), amenajare curte (alei, 

asfaltare teren de sport) la Colegiul National Al. I. Cuza”,  in Municipiul Alexandria, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



            Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi 

transmisa catre Institutia Prefectului – Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, 

Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Tehnic Investitii si Directiei Economice pentru 

cunoastere si punere in aplicare. 

 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                   Consilier,                                                                                    Secretar 

General, 

                           Gina Georgeta CUREA                                                            Alexandru 

Razvan CECIU 
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JUDETUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 1426  din 21.01.2020  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru 

obiectivul de investiţii  ,,Amenajare imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), 

amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la Colegiul National Al. I. Cuza”, 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 cresterea nivelului procesului 

educational, gradul de siguranta si imbunatatirea conditiilor de studiu. 

Autoritatile administratiei publice locale din Municipiul Alexandria incurajeaza si sprjina 

derularea programelor de educatie la toate formele de invatamant (prescolar, primar, gimnazial, 

preuniversitar si universitar). De asemenea starea, locatia si tipul infrastructurii educationale au 

impact atat asupra accesului la educatie cat si asupra calitatii acestuia. 

Perspectivele scolii se inscriu intr-un amplu proces al reformei in invatamant prin 

transformarea si modernizarea spatiului de invatare si asigurare a celor mai bune conditii de 

siguranta fizica. 

In acest sens, asigurarea bazei materiale minime pentru desfasurarea actului educational 

este conditie esentiala pentru co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului si 

reducerea fenomenului de abandon/parasire timpurie a scolii, pentru cresterea ratei de absolvire 

si tranzitie spre niveluri superioare de educatie. 

In prezent, curtea Colegiului national Alexandru Ioan Cuza este intr-o stare de degradare 

avansata, structura rutiera prezentand multiple tipuri de defecte. Traficul pietonal se desfasoara 

in conditii mediocre de confort, existand pe alocuri pericol de accidente, din cauza 

neconformitatii structurii rutiere.  

Scurgerea apelor se face anevoios pe suprafata curtii Colegiului, cu posibilitati minime de 

evacuare in spatiile verzi. 

Investitia ce face obiectul prezentului referat urmareste aducerea in standard a incintei si 

crearea unui mediu sigur pentru exploatare, cat si un acces facil al vehiculelor de interventie. 



Aleile pietonale existente in incinta prezinta defecte de structura, cat si un aspect 

neuniform, fapt ce conduce la un trafic pietonal in conditii neconforme, in special in 

anotimpurile ploioase.                                                                                          

In vederea asigurarii conditiilor necesare desfasurarii procesului de invatamant in conditii 

de siguranta, Municipiul Alexandria a elaborat documentatia tehnico-economica, faza D.A.L.I. 

pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), 

amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la Colegiul National Al. I. Cuza”, creand 

premisele pentru asigurarea sigurantei in sistemul educational cat si managementul eficient al 

situatiilor de urgenta. 

Investitia ,,Amenajare imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), amenajare curte 

(alei, asfaltare teren de sport) la Colegiul National Al. I. Cuza”, in Municipiul Alexandria, ce 

face obiectul prezentei documentatii urmareste aducerea in standarde a incintei si crearea unui 

mediu sigur pentru exploatare atat al curtii Colegiului National Al. I. Cuza., cat si un acces facil 

al vehiculelor de interventie. 

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze obiectivul de investitii se afla in intravilanul 

Municipiului Alexandria , conform cartii funciare nr. 23217. 

Astfel, in urma intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie 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 propun initierea unui proiect de 

hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia Economica in vederea aprobarii 

documentatiei tehnico economici, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii „Amenajare 

imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la 

Colegiul National Al. I. Cuza”, in Municipiul Alexandria. 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Victor  DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



JUDETUL  TELEORMAN 

PRIMARIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA 

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 

DIRECTIA ECONOMICA 

Nr. 1427  din 21.01.2020   

 

 

 

 

 

RAPORT  COMUN  DE  SPECIALITATE 

 

 

 

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru 

obiectivul de investiţii  ,,Amenajare imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), 

amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la Colegiul National Al. I. Cuza”, in 

Municipiul Alexandria 

 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 

Prin Referatul de aprobare nr. 1426 din 21.01.2020, Primarul Municipiului Alexandria 

supune dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea 

documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare 

imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la 

Colegiul National Al. I. Cuza”, 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 cresterea nivelului procesului 

educational, gradul de siguranta si imbunatatirea conditiilor de studiu. 

Autoritatile administratiei publice locale din Municipiul Alexandria incurajeaza si sprjina 

derularea programelor de educatie la toate formele de invatamant (prescolar, primar, gimnazial, 

preuniversitar si universitar). De asemenea starea, locatia si tipul infrastructurii educationale au 

impact atat asupra accesului la educatie cat si asupra calitatii acestuia. 

Perspectivele scolii se inscriu intr-un amplu proces al reformei in invatamant prin 

transformarea si modernizarea spatiului de invatare si asigurare a celor mai bune conditii de 

siguranta fizica. 

In acest sens, asigurarea bazei materiale minime pentru desfasurarea actului educational 

este conditie esentiala pentru co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului si 



reducerea fenomenului de abandon/parasire timpurie a scolii, pentru cresterea ratei de absolvire 

si tranzitie spre niveluri superioare de educatie. 

In vederea asigurarii conditiilor necesare desfasurarii procesului de invatamant in conditii 

de siguranta, Municipiul Alexandria a elaborat documentatia tehnico-economica, faza D.A.L.I. 

pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), 

amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la Colegiul National Al. I. Cuza”, creand 

premisele pentru asigurarea sigurantei in sistemul educational cat si managementul eficient al 

situatiilor de urgenta. 

Investitia ,,Amenajare imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), amenajare curte 

(alei, asfaltare teren de sport) la Colegiul National Al. I. Cuza”, ce face obiectul prezentei 

documentatii urmareste aducerea in standarde a incintei si crearea unui mediu sigur pentru 

exploatare atat al curtii Colegiului National Al. I. Cuza., cat si un acces facil al vehiculelor de 

interventie. 

Curtea Colegiului National Al. I. Cuza prezinta o stare avansata de degradare, structura 

rutiera avand multiple defecte, fisuri si burdusiri. Aleile pietonale existente in incinta prezinta de 

asemenea defecte de structura dar si un aspect neuniform ducand la un trafic pietonal ingreunat, 

existand posibilitatea de accidentare. In prezent scurgerea apelor se face anevoios fiind prezente 

zone de acumulare. 

Necesitatea si oportunitatea acestei investitii este evidenta avand in vedere starea 

actuala a incintei si conditiile neconforme cu standardele actuale oferite in acest moment elevilor 

si personalului Colegiului National Al. I. Cuza. 

Obiectivele generale ale proiectului: 

-desfasurarea in conditii normale si de siguranta a traficului rutier si pietonal; 

-impiedicarea scurgerii apeleor  meteorice in corpul terasamentului si a stagnarii 

- impiedicarea stagnarii apelor meteorice pe suprafata aleilor pietonale si carosabile; 

-crearea unui aspect general ingrijit. 

Astfel, obiectivele proiectului vor crea premisele pentru asigurarea sigurantei si 

securitatii in sistemul educational preuniversitar, managementului eficient al situatiilor de 

urgenta, precum si monitorizarii si gestionarii unor servicii publice precum educatia. 

 

 

2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI 

OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: 

 

a) Indicatori maximali: 

 

 Lei (fara TVA) Lei (cu TVA) 



Valoarea totală (INV) 1 216 343,00 1 445 954,00 

Constructii-montaj (C+M): 715 327,00 851 239,00 

 

 

b) Indicatori minimali: 

 

Categoria de strazi III  

Categoria de importanta D - redusa  

Viteza de proiectare - km/h 

Suprafata parte carosabila 1400 mp 

Suprafata trotuare 300 mp 

Suprafata teren de baschet 500 mp 

Lungime bordura mica 10x15 350 m 

Lungime bordura mare 20x25 300 m 

Guri de scurgere 3 buc. 

 

c) Durata de realizare (luni) 

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii va fi de 6 luni. 

d) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: 

 in faza de realizare : 13 angajati   

 in faza de de operare : nu este cazul.  

 

 

3. SURSA DE FINANTARE A INVESTITIEI  

 

Finantarea se va face din bugetul local al Municipiului Alexandria sau alte surse de 

finantare. 

 

 

4. LEGALITATEA INVESTITIEI 

 

Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe 

prevederile urmatoarelor acte normative:  

 Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016, actualizată, privind etapele de elaborare 

şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;  

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

publice locale;  

 Prevederile art. 291 ain. (2) lit. (b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 



 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 

 

 

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

la  aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor 

de Interventii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare imprejmuire (spre str. 

Carpati – 55 m.l.), amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la Colegiul National 

Al. I. Cuza”, in Municipiul Alexandria, consideram ca este oportuna si legala, drept pentru 

care s-a intocmit proiectul de hotarare propus care va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

SEF BIROU INVESTITII       DIRECTOR 

D.E. 

FONDURI CU FINANTARE INTERNA                Haritina 

GAFENCU 

Andreea UNTESU        

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA       ANEXA la 

CONSILIUL LOCAL       HCL nr. 33 / 29 Ianuarie 2020 

 

 

 

 

 

 

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii 

 

 

 

,,Amenajare imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), 

amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la 

Colegiul National Al. I. Cuza”, in Municipiul Alexandria 
 

 

 

 

 

 

 

Str. Carpati, nr. 27, Municipiul Alexandria, 

Judetul Teleorman 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER, 

Gina Georgeta CUREA 

 


