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HOTARARE 
 
 

             Privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare 
spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare” 

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

vedere: 

• Expunerea de motive nr. 6728/03.03.2017  a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul de specialitate nr. 6729/03.03.2017 al Directiei Tehnic Investitii si al Directiei Buget Finante 
Taxe si Impozite; 

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

• Adresa nr. 11322/09.02.2017 a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor 
Europene; 

• Prevederile art. 291 alin. 1 lit (b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 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 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 din 
09.05.2013, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1851 din 
9 mai 2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile din Anexa nr. 4, pct A, art. 5 din H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 45 alin. (1) si (3) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

ART.1. Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii 
agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”,  din care rezulta valoarea 
investitiei de 688.173,00 lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M este de 656.090,00 lei inclusiv TVA, 
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 



ART.2. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului -
Judetul Teleorman, pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Tehnic 
Investitii si Directiei Buget Finante Taxe si Impozite, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 
 
 
 

           PRESEDINTE DE SEDINTA 
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JUDETUL TELEORMAN 
  PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
  Nr. 6728/03.03.2017  
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

             Privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare 
spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare” 
 
 

In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din OUG nr. 28/2013, cu modificarile si completarile 
ulterioare, ,,in termen de maxim 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a legii bugetului de 
stat pe anul 2017 se depun la MDRAPFE, solicitari de finantare pentru Programul National de 
Dezvoltare Locala, pentru obiectivele de investitii noi si in continuare”. 

Avand in vedere prevederile art. 291 alin. 1 lit (b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare care stabileste ,,Cota standard se aplica asupra bazei de 
impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse 
cotelor reduse, iar nivelul acesteia este 19% incepand cu data de 1 ianuarie 2017”, precum si  
prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locala, se impune actualizarea devizului general al investitiei prin care se stabileste valoarea totala reala a 
investitiei. 
In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare de catre 
Directia Tehnic Investitii si Directia Buget Finante Taxe si Impozite in vederea aprobarii  devizului general 
actualizat pentru obiectivul nou de investitii propus la finantare prin Programul National de 
Dezvoltare Locala - „Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala 
Stefan cel Mare”. 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Victor DRAGUSIN 

 
 
 
 



JUDETUL TELEORMAN 
  PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
  DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 
  DIRECTIA BUGET FINANTE TAXE SI IMPOZITE 
  Nr.6729/03.03.2017  
 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 

 
             Privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare 
spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare” 
 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
 

Prin Expunerea de motive nr. 6728/03.03.2017, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii 
si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general, actualizat pentru 
obiectivul nou de investitii propus la finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala – „             
Privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii 
agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”. 

Avand in vedere prevederile art. 291 alin. 1 lit (b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare care stabileste ,,Cota standard se aplica asupra bazei de 
impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse 
cotelor reduse, iar nivelul acesteia este 19% incepand cu data de 1 ianuarie 2017”, precum si  
prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locala, se impune actualizarea devizului general al investitiei prin care se stabileste valoarea totala reala a 
investitiei.  

 
 
2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

 
Actualizarea devizului general al investitiei cuprinde si stabileste sumele necesare pentru 

realizarea investitiei aferente tuturor capitolelor ce fac parte din structura devizului general tinand cont de 
legislatia aplicabila la data actualizarii, dupa cum urmeaza: 

 
 

-Valoarea cuprinsa in devizul general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii 
agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare” este de  688.173,00 lei 
inclusiv TVA, din care valoarea C+M este de 656.090,00 lei inclusiv TVA; 
 
 

3. SURSELE  DE FINANTARE  
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 : 

• Art. 36, alin. (2), lit. b si alin. (4), lit. d din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice 
 locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

• Art. 44, din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 

• Prevederile Ordinului nr. 1851 din 9 mai 2013 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, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• Prevederile din Anexa nr. 4, pct A, art. 5 din H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 291 alin. 1 lit (b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• Art. 45, alin.(1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei 
       publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la 
aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul nou de investitii propus la finantare prin Programul 
National de Dezvoltare Locala, mentionat anterior, 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. 

 
 
 

 
       DIRECTOR D.T.I.,                                                                       DIRECTOR D.B.F.T.I., 

   Maria GOGOI                                                                             Haritina GAFENCU 

 

 

 


