
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor reciclabile - zona bloc V10”.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, având 
în vedere:
∑ Referatul de aprobare nr. 21155 din 07.09.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul comun de specialitate nr. 21157 din 07.09.2021 al Direcției Tehnic Investiții și al Direcției 

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

Alexandria;
∑ Prevederile art. 6, alin (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 actualizată 

privind protecția mediului;
∑ Legea nr. 31 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 

pentru modificare și completarea Legii nr. 211/2011 (abrogată) privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

∑ Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 92 din 19.08.2021 privind regimul deșeurilor;
∑ 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.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza SF și indicatorii tehnico-economici, pentru 
obiectivul de investiții ,,Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile -
zona bloc V10”, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. 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 și Direcției Economice, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Consilier, Secretar General,

Ioana Panagoreț Alexandru Răzvan Ceciu

ALEXANDRIA
Nr. 216 /10 Septembrie 2021



JUDETUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 21155 din 07.09.2021

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor reciclabile - zona bloc V10”.

Având în vedere că zona respectivă nu este deservită de o platformă pentru colectarea deșeurilor 
reciclabile, locuitorii din această zonă trebuiau să străbată o distanță considerabilă pentru a se debarasa de 
această categorie de deșeuri.

Uneori, cetățenii din zonă, lipsiți de spiritul civic aruncau la întâmplare această categorie de deșeuri 
ducând la poluarea spațiilor verzi și a domeniului public din această zonă. 

Obligația tuturor cetățenilor din Municipiul Alexandria este de a păstra un mediu înconjurător curat 
prin depozitarea deșeurilor în locuri special amenajate de către autoritatea publică locală.

Astfel, se impune amenajarea platformei mai sus menționată pentru a deservi zona bloc V10.

Prezenta propunere de proiect de hotărâre este relevantă pentru aprobarea documentației tehnico-
economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare 
platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile - zona bloc V10”.

În 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 României propun inițierea unui proiect de 
hotărâre de către Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică pentru aprobarea documentației 
tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
,,Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile - zona bloc V10”.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL  TELEORMAN
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 21157 din 07.09.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor reciclabile - zona bloc V10”.

Prin Referatul de aprobare nr. 21155 din 07.09.2021, Primarul Municipiului Alexandria supune 
dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-
economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare 
platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile - zona bloc V10”.

Având în vedere că zona respectivă nu este deservită de o platformă pentru colectarea deșeurilor 
reciclabile, locuitorii din această zonă trebuiau să străbată o distanță considerabilă pentru a se debarasa de 
această categorie de deșeuri.

Uneori, cetățenii din zonă, lipsiți de spiritul civic aruncau la întâmplare această categorie de deșeuri 
ducând la poluarea spațiilor verzi și a domeniului public din această zonă. 

Obligația tuturor cetățenilor din Municipiul Alexandria este de a păstra un mediu înconjurător curat 
prin depozitarea deșeurilor în locuri special amenajate de către autoritatea publică locală.

Descrierea obiectivului de investitie ,,Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor reciclabile - zona bloc V10”:

- structură metalică de culoare verde cu sistem de închidere securizată;

- branșament electric, apă potabilă și canalizare menajeră;

- sistem de supraveghere video;

- iluminat în incinta platformei asigurat de un sistem cu senzori de mișcare.

Astfel, se impune amenajarea platformei mai sus menționată pentru a deservi zona bloc V10.

Obiectivele generale preconizate sunt:

- Cetățenii se vor putea debarasa de deșeurile colectate selectiv, în conformitate cu prevederile legale 
aflate în vigoare;

- Platforma va fi dotată cu containere specifice colectării selective a deșeurilor; 

Prezenta propunere a proiectului de hotărâre este relevantă pentru aprobarea documentației tehnico-
economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare 
platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile - zona bloc V10”.

ANALIZA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AFERENȚI pentru obiectivul de 
investiții ,,Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile - zona bloc 
V10”:

a) Indicatori maximali:

Lei (fara TVA) Lei (cu TVA)
Total investiție Total investiție

Valoarea totală a investiției 99,616.00 118,420.00
Construcții montaj (C+M) 58,642.00 69,784.00



b) Indicatori minimali:

- Construcția care face obiectul proiectului are următoarele caracteristici:

- Construcția propusă va fi de tip ușor, din profile metalice, cu dimensiunile în plan de 

3,50 x 6,00 m, Sc =21,00 mp;

- Branșamentul de apă potabilă va fi alcătuit din conducta de polietilenă, PEID PE80, SDR 

17,6, DN 25 mm, lungime L = 4 m;

- Racordul de canalizare menajeră va fi alcătuit din conducta PVC – DN 160 mm, SN4, 

lungimea L = 22 mm;

- Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordul electric monofazat subteran 

din blocul de măsură și protecție monofazat (BMPM) la tabloul electric propus (TE) 

realizat din cablu electric armat de tipul CyAby-F 3 x 4 mmp;

- Racordul de telecomunicații se realizează în cablu de fibră optică montat aerian pe stâlpii 

de beton pentru linia electrică aeriană de joasă tensiune (LEA JT) de la intersecția str. 

București cu str. CuzaVodă unde există o cameretă de joncțiune și tragere.

c) Durata de realizare:

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții va fi de 2 (două) luni.

d) Estimnări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:

- în faza de realizare: 5 angajați:

- în faza de operare: nu ester cazul.

SURSA DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI Finanțarea se va face din bugetul local al Municipiului 

Alexandria.

LEGALITATEA INVESTIȚIEI

Susținerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe prevederile 
următoarelor 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. 6, alin (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 actualizată 
privind protecția mediului; 

∑ Legea nr. 31 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 
pentru modificare și completarea Legii nr. 211/2011 (abrogată) privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

∑ Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 92 din 19.08.2021 privind regimul deșeurilor;

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



∑ Prevederile art. 291 ain. (2) lit. (b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 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) si 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, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 
documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții ,,Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile - zona bloc 
V10” în Municipiul Alexandria, considerăm că este oportună și legală, drept pentru care s-a intocmit 
prezentul proiect de hotărâre propus, care va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria.

pȘEF BIROU INVESTIȚII DIRECTOR D.E.
FONDURI CU FINANȚARE INTERNĂ Haritina GAFENCU

Andreea UNTEȘU



MUNICIPIUL ALEXANDRIA ANEXA nr. 1 la
CONSILIUL LOCAL HCL nr. 216/ 10 Septembrie 2021

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

,,Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile - zona bloc V10”

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M) – TVA 19%

a) Indicatori maximali:

Lei (fara TVA) Lei (cu TVA)
Total investiție Total investiție

Valoarea totală a investiției 99,616.00 118,420.00
Construcții montaj (C+M) 58,642.00 69,784.00

b) Indicatori minimali:

- Construcția care face obiectul proiectului are următoarele caracteristici:

- Construcția propusă va fi de tip ușor, din profile metalice, cu dimensiunile în plan de 

3,50 x 6,00 m, Sc =21,00 mp;

- Branșamentul de apă potabilă va fi alcătuit din conducta de polietilenă, PEID PE80, SDR 

17,6, DN 25 mm, lungime L = 4 m;

- Racordul de canalizare menajeră va fi alcătuit din conducta PVC – DN 160 mm, SN4, 

lungimea L = 22 mm;

- Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordul electric monofazat subteran 

din blocul de măsură și protecție monofazat (BMPM) la tabloul electric propus (TE) 

realizat din cablu electric armat de tipul CyAby-F 3 x 4 mmp;

- Racordul de telecomunicații se realizează în cablu de fibră optică montat aerian pe stâlpii 

de beton pentru linia electrică aeriană de joasă tensiune (LEA JT) de la intersecția str. 

București cu str. CuzaVodă unde există o cameretă de joncțiune și tragere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,

Ioana Panagoreț



MUNICIPIUL ALEXANDRIA ANEXA nr. 2 la
CONSILIUL LOCAL HCL nr. 216/10 Septembrie 2021

Studiu de fezabilitate

,, Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor reciclabile - zona bloc V10”

Strada Cuza Vodă, zona bloc V10, municipiul Alexandria, județul Teleorman 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,

Ioana Panagoreț


