
R O M Â N I A

JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza 
D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A3", în 
Municipiul Alexandria.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere:

 Referatul de aprobare nr. 15308/22.03.2023 al Primarului Municipiului Alexandria;

 Raportul comun de specialitate nr. 15315/22.03.2023 al Serviciului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și

Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții, Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial;              

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

 Prevederile  O.U.G.  nr.  124/2021  privind  stabilirea  cadrului  institutional  si  financiar  pentru  gestionarea

fondurilor  europene  alocate  Romaniei  prin  Mecanismul  de  redresare  si  rezilienta,  precum  si  pentru

modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru

elaborarea  Planului  national  de  redresare  si  rezilienta  necesar  Romaniei  pentru  accesarea  de  fonduri

externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta;

 Prevederile Hotararii Guvernului nr. 209/2022 prin care se aproba Normele metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si

financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si

rezilienta,  precum  si  pentru  modificarea  si  completarea  Ordonantei  de  urgenta  a  Guvernului  nr.

155/2020 privind unele masuri pentru elaboarea Planului national de redresare si rezilienta necesar

Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului

de redresare si rezilienta;

 In  baza  Hotararii  Guvernului  nr.  477/2022  privind  organizarea  si  functionarea  Ministerului  Dezvoltarii,

Lucrarilor Publice si  Administratiei, cu modificarile si completarile ulterioare, in 24 martie 2022, se emite

Ordinul Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 444, privind aprobarea Ghidului specific –

Condiții  de accesare a fondurilor europene eferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul

apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/1A.3.2/1, componenta 5 – Valul renovarii,

axa 1 – Schema de granturi  pentru eficienta energetica si  rezilienta in cladiri  rezidențiale multifamiliale,

operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.



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

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

cu modificările și completările ulterioare;        

 Prevederile art.  44 alin (1) 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) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind

Codul Administrativ al României cu modificările și completările ulterioare;   

În temeiul prevederilor art. 136 alin (1), art. 139 alin (1) si  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din

03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României,   

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă  documentația tehnico-economică – documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A3".

Art.2.  Se aprobă indicatorii  tehnico–economici  aferenți  obiectivului  de investiții  ,,Reabilitare termică

clădiri  rezidențiale multifamiliale,  bloc A3",  conform anexei  nr.  1 care  face parte  integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.3. Se  aprobă  devizul  general  aferent  obiectivului  de  investiții  ,,Reabilitare  termică  clădiri

rezidențiale multifamiliale, bloc A3", conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.  Prin  grija  Secretarului  General  al  Municipiului  Alexandria  prezenta  hotărâre  va  fi  transmisă

Instituției  Prefectului  Județului  Teleorman  pentru  verificarea  legalității,  Primarului  Municipiului  Alexandria,

Serviciului  Investiții  Fonduri  cu  Finanțare  Internă  și  Externă  din  cadrul  Direcției  Tehnic  Investiții,  Direcției

Economice și Direcției Juridic Comercial pentru cunoaștere și punere în aplicare.

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
                       Consilier,
                Augustin IOAN        
                                 

                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                                        Secretar General,
                                                                                                                 Alexandru Răzvan CECIU

Alexandria
Nr. _______ / 27 Martie 2023



JUDEȚUL  TELEORMAN
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA
Nr. 15308 / 22.03.2023

REFERAT  DE  APROBARE

Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza 
D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A3", în 
Municipiul Alexandria.

Prin H.C.L. nr. 266/30.08.2022 s-a aprobat modificarea  HCL nr. 130 din 06 mai 2022 privind aprobarea

depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 a cererii de finanțare pentru proiectul

cu titlul ,,Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A3", în Municipiul Alexandria.

Prin realizarea investitiei propuse, se preconizeaza atingerea urmatoarelor obiective:

 cresterea  eficientei  energetice  a cladirii  rezidențiale multifamiliale, bloc de locuințe colective 

si imbunatatirea calitatii  mediului  prin reducerea  emisiilor  de gaze cu efect de sera, 

reducerea  consumului  anual de energie primara si promovarea  utilizarii surselor 

regenerabile de energie;

 asigurarea  unui confort corespunzator pentru spațiile de locuit;

 dotarea clădirii conform normativelor în vigoare;

 reducerea costurilor cu utilitățile;

Obiectivul specific îl reprezintă renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale 

Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării se va urmării îmbunătățirea fondului construit printr-o 

abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției 

către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, 

dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității

tehnice pentru implementarea investițiilor.

Categoriile de intervenții aferente obiectivului de investiții ,,Reabilitare termică clădiri rezidențiale 

multifamiliale, bloc A3", în Municipiul Alexandria vor cuprinde lucrări, așa cum reies din Raportul de audit 

energetic, actualizat, conform Ghidului specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente P.N.R.R. în 

cadrul Apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 – Componenta 5 – Valul Renovării – Axa 1 – Schema de 

granturi pentru eficiență energetică și reziliența în clădiri rezidențiale multifamiliale – Operațiunea A.3 – 

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL  TELEORMAN
  PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA
  DIRECȚIA  TEHNIC  INVESTIȚII 
  SERVICIUL  INVESTIȚII  FONDURI  CU  FINANȚARE  INTERNĂ  ȘI  EXTERNĂ
  DIRECȚIA  ECONOMICĂ 
  DIRECȚIA  JURIDIC  COMERCIAL

Nr. 15315 / 22.03.2023

RAPORT  COMUN  DE  SPECIALITATE

Privește: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza 
D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A3", în 
Municipiul Alexandria.

Prin H.C.L. nr. 266/30.08.2022 s-a aprobat modificarea  HCL nr. 130 din 06 mai 2022 privind aprobarea

depunerii  la  finanțare  în  cadrul  apelului  de  proiecte  PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1  a  cererii  de  finanțare  pentru

proiectul cu titlul ,,Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A3", în Municipiul Alexandria.

Prin realizarea investitiei propuse, se preconizeaza atingerea urmatoarelor obiective:

 cresterea  eficientei  energetice  a cladirii  rezidențiale multifamiliale, bloc de locuințe 

colective si imbunatatirea calitatii  mediului  prin reducerea  emisiilor  de gaze cu efect de 

sera, reducerea  consumului  anual de energie primara si promovarea  utilizarii surselor 

regenerabile de energie;

 asigurarea  unui confort corespunzator pentru spațiile de locuit;

 dotarea clădirii conform normativelor în vigoare;

 reducerea costurilor cu utilitățile;

Obiectivul specific îl reprezintă renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale 

Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării se va urmării îmbunătățirea fondului construit printr-

o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției 

către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, 

dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea 

capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Categoriile de intervenții aferente obiectivului de investiții ,,Reabilitare termică clădiri rezidențiale 

multifamiliale, bloc A3", în Municipiul Alexandria vor cuprinde lucrări, așa cum reies din Raportul de audit 

energetic, actualizat, conform Ghidului specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente P.N.R.R. în

cadrul Apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 – Componenta 5 – Valul Renovării – Axa 1 – Schema de 

granturi pentru eficiență energetică și reziliența în clădiri rezidențiale multifamiliale – Operațiunea A.3 – 

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.



PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ,,Reabilitare
termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A3"

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei,  
cu T.V.A. şi, respectiv, fără T.V.A., din care construcţii - montaj (C+M), în conformitate
cu devizul general:

Valoarea totală a
investiției (INV)

Valori fără T.V.A. (lei) Valori cu T.V.A. (lei)

Valoarea totală 2.464.303,62 2.926.674,63

din care C+M 1.902.065,35 2.263.457,77

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:

Clădirea care face obiectul proiectului, are urmatoarele caracteristici si indicatori :

A3 – bloc de locuințe: 

Caracteristici tehnice si spatiale:

- regim de inaltime:  Steh. + P + 6E + Etaj tehnic; 

- suprafata totală construită la sol = 1115,00 mp;

- suprafața construită la sol bloc locuințe = 399,84 mp;

- suprafața construită desfăşurată bloc locuințe = 2503,08 mp;

- tipul structural este clădire de locuințe în sistem dual, cadre și diafragme din beton armat;

- infrastructura  este  alcătuită  din  subsol  (diafragme  din  beton  monolit)  și  sistem de  fundații

continui;

- planșee din beton armat turnat monolit;

- închiderile interioare și exterioare sunt realizate din panouri de beton armat;

- compartimentările interioare sunt din zidărie de BCA cu grosimi de 25 cm și de 10 cm;

- diafragmele exterioare sunt placate cu zidărie din BCA de 10 cm grosime;

- acoperiș de tip terasă la etajul 7 și acoperiș șarpantă cu învelitoare din tablă la etajul 6; 

 Categoria de importanta  - C, conform HG 766 / 1997;

 Clasa de importanta –II, conform Normativului P100 – 1 / 2013.

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie
de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Esalonarea investitiei (INV / C+M):

Anul I   = 142,77 mii lei cu TVA, din care:

-  Constructii + montaj = 0 lei

Anul II  = 2 783,90 mii lei cu TVA, din care:

-  Constructii + montaj = 2 263,46 mii lei cu TVA

Valoarea totală ( INV) , inclusiv TVA  = 2 926,67 mii lei, din care:                                                   



-  Constructii montaj         = 2 263,46 mii lei                           

d) durata estimată de realizare a obiectivului de investiţii, exprimată în luni  
Durata de implementare a investitiei este de 13 luni, din care 6 luni pentru lucrarile de C + M.  

e) alți indicatori specifici domeniului de activitate     in care este realizată investiția     
 nu este cazul.

SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI

In cazul nostru sursa de finantare a investitiei o reprezinta fondurile europene aferente Planului national

de redresare si  rezilienta  in  cadrul  apelului  de proiecte  PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1  – Componenta 5  –  Valul

Renovării  –  Axa  1  –  Schema  de  granturi  pentru  eficiență  energetică  și  reziliența  în  clădiri  rezidențiale

multifamiliale – Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale

multifamiliale.

LEGALITATEA INVESTIȚIEI

Susținerea  din  punct  de  vedere  legal  a  investiției  propuse  este  fundamentată  pe  prevederile
următoarelor acte normative:
 Prevederile  O.U.G.  nr.  124/2021  privind  stabilirea  cadrului  institutional  si  financiar  pentru  gestionarea

fondurilor  europene  alocate  Romaniei  prin  Mecanismul  de  redresare  si  rezilienta,  precum  si  pentru

modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru

elaborarea  Planului  national  de  redresare  si  rezilienta  necesar  Romaniei  pentru  accesarea  de  fonduri

externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta;

 Prevederile Hotararii Guvernului nr. 209/2022 prin care se aproba Normele metodologice de aplicare

a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional

si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si

rezilienta,  precum si  pentru  modificarea  si  completarea  Ordonantei  de  urgenta  a  Guvernului  nr.

155/2020 privind unele masuri pentru elaboarea Planului national de redresare si rezilienta necesar

Romaniei  pentru  accesarea  de  fonduri  externe  rambursabile  si  nerambursabile  in  cadrul

Mecanismului de redresare si rezilienta;

 In baza Hotararii Guvernului nr. 477/2022 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii,

Lucrarilor Publice si  Administratiei, cu modificarile si completarile ulterioare, in 24 martie 2022, se

emite  Ordinul  Ministrului  dezvoltarii,  lucrarilor  publice  si  administratiei  nr.  444,  privind  aprobarea

Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene eferente Planului national de redresare

si  rezilienta  in  cadrul  apelului  de  proiecte  PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,  PNRR/2022/C5/1/1A.3.2/1,

componenta 5 – Valul renovarii, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in

cladiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată

a clădirilor rezidențiale multifamiliale.



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

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

publice, cu modificările și completările ulterioare;        

 Prevederile art. 44 alin (1) 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) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019

privind Codul Administrativ al României cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 136 alin (1), art. 139 alin (1) si  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 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 O.U.G. 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 documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor
tehnico-economici,  faza  D.A.L.I.  pentru  obiectivul  de  investitii  ,,Reabilitare  termică  clădiri  rezidențiale
multifamiliale, bloc A3",  în Municipiul Alexandria aprobat pentru finanțare prin  PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 –
Componenta 5 – Valul Renovării – Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliența în
clădiri rezidențiale multifamiliale – Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a
clădirilor rezidențiale multifamiliale.

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



MUNICIPIUL  ALEXANDRIA    ANEXA nr. 1 la

CONSILIUL  LOCAL H.C.L. nr.____/ 27 Martie 2023

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ,,Reabilitare
termică clădiri rezidențiale multifamiliale, bloc A3"

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu  
T.V.A.  şi,  respectiv,  fără  T.V.A.,  din  care  construcţii  -  montaj  (C+M),  în  conformitate  cu
devizul general:

Valoarea totală a
investiției (INV)

Valori fără T.V.A. (lei) Valori cu T.V.A. (lei)

Valoarea totală 2.464.303,62 2.926.674,63

din care C+M 1.902.065,35 2.263.457,77

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:

Clădirea care face obiectul proiectului, are urmatoarele caracteristici si indicatori :

A3 – bloc de locuințe: 

Caracteristici tehnice si spatiale:

- regim de inaltime:  Steh. + P + 6E + Etaj tehnic; 

- suprafata totală construită la sol = 1115,00 mp;

- suprafața construită la sol bloc locuințe = 399,84 mp;

- suprafața construită desfăşurată bloc locuințe = 2503,08 mp;

- tipul structural este clădire de locuințe în sistem dual, cadre și diafragme din beton armat;

- infrastructura este alcătuită din subsol (diafragme din beton monolit) și sistem de fundații continui;

- planșee din beton armat turnat monolit;

- închiderile interioare și exterioare sunt realizate din panouri de beton armat;

- compartimentările interioare sunt din zidărie de BCA cu grosimi de 25 cm și de 10 cm;

- diafragmele exterioare sunt placate cu zidărie din BCA de 10 cm grosime;

- acoperiș de tip terasă la etajul 7 și acoperiș șarpantă cu învelitoare din tablă la etajul 6; 

 Categoria de importanta  - C, conform HG 766 / 1997;

 Clasa de importanta –II, conform Normativului P100 – 1 / 2013.

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Esalonarea investitiei (INV / C+M):

Anul I   = 142,77 mii lei cu TVA, din care:

-  Constructii + montaj = 0 lei

Anul II  = 2 783,90 mii lei cu TVA, din care:

-  Constructii + montaj = 2 263,46 mii lei cu TVA



Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 2 926,67 mii lei, din care:                                                         

-  Constructii montaj         = 2 263,46 mii lei                           

d) durata estimată de realizare a obiectivului de investiţii, exprimată în luni  
Durata de implementare a investitiei este de 13 luni, din care 6 luni pentru lucrarile de C + M.  

e) alți indicatori specifici domeniului de activitate     in care este realizată investiția     
 nu este cazul.

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ

Consilier,

Augustin IOAN



MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                                                                           Anexa nr. 2  la

CONSILIUL  LOCAL                                                                    HCL nr.........../27 Martie 2023



PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ

Consilier,

Augustin IOAN


	JUDEȚUL TELEORMAN

