
R O M Â N I A
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma actualizării devizului 
general la faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire Școala 
Gimnazială nr. 5”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere:
∑ Referatul de aprobare nr.96026/22.11.2022 al Primarului Municipiului Alexandria
∑ Raportul comun de specialitate nr.96028/22.11.2022 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 art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificările și completările 

ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G nr. 28 
din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

∑ Prevederile H.G. 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) din OUG 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 OUG nr. 57 din 

03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României,   

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire Școala 
Gimnazială nr. 5”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare 
clădire Școala Gimnazială nr. 5”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, 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, 
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,

Gina Georgeta CUREA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General,

Alexandru Răzvan CECIU

Alexandria
Nr. _______ / 25 Noiembrie 2022



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.96026/22.11.2022

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma actualizării devizului 
general la faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire Școala 
Gimnazială nr. 5”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman.

În Municipiul Alexandria s-au derulat în anii anteriori o serie de proiecte de reabilitare la nivelul 
infrastructurii educaționale, urmărind ca principal scop creșterea nivelului procesului educațional, gradul de 
siguranță și îmbunătățirea condițiilor de studiu.

În anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finanțare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului Național de dezvoltare locală, pentru 
realizarea de investiții în unitățile de învățământ, în vederea reabilitării clădirilor în care se desfășoară procesul 
educațional, dotarea acestora cu mobilier didactic, utilaje și echipamente tehnologice și instalații privind 
securitatea la incendiu.
Perspectivele școlii se înscriu în amplul proces al reformei în învățământ prin transformarea și modernizarea 
spațiului de învățare și asigurarea condițiilor foarte bune de siguranță fizică.
Autoritățile administrației publice locale din Municipiul Alexandria încurajează și spriină derularea programelor de
educație la toate formele de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, preuniversitar și universitar), formare 
continuă, precum și cercetarea științifică, considerând că există un avantaj și o oportunitate funcționarea în 
Municipiul Alexandria a unităților de învățământ de profil tehnic și teoretic atât pentru tinerii din Municipiul 
Alexandria cât și pentru cei care domicialiază în alte localități ale județului Teleorman.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare, 
‘’în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în 
plus a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici 
aprobați, sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea 
procedurii de aprobare a noilor indicatori’’.

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.96028/22.11.2022

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma actualizării devizului 
general la faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire Școala 
Gimnazială nr. 5”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman.

În Municipiul Alexandria s-au derulat în anii anteriori o serie de proiecte de reabilitare la nivelul 
infrastructurii educaționale, urmărind ca principal scop creșterea nivelului procesului educațional, gradul de 
siguranță și îmbunătățirea condițiilor de studiu.
În anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finanțare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului Național de dezvoltare locală, pentru 
realizarea de investiții în unitățile de învățământ, în vederea reabilitării clădirilor în care se desfășoară procesul 
educațional, dotarea acestora cu mobilier didactic, utilaje și echipamente tehnologice și instalații privind 
securitatea la incendiu.

Perspectivele școlii se înscriu în amplul proces al reformei în învățământ prin transformarea și 
modernizarea spațiului de învățare și asigurarea condițiilor foarte bune de siguranță fizică.
Autoritățile administrației publice locale din Municipiul Alexandria încurajează și spriină derularea programelor 
de educație la toate formele de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, preuniversitar și universitar), formare 
continuă, precum și cercetarea științifică, considerând că există un avantaj și o oportunitate funcționarea în 
Municipiul Alexandria a unităților de învățământ de profil tehnic și teoretic atât pentru tinerii din Municipiul 
Alexandria cât și pentru cei care domicialiază în alte localități ale județului Teleorman.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările 
ulterioare, ‘’în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină 
modificarea în plus a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-
economici aprobați, sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și 
reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori’’.

Cladirea Scolii Gimnaziale nr.5 este situata in zona centrala a municipiului Alexandria, terenul pe care 
este amplasata, face parte din intravilanul localitatii, conform documentatiei de urbanism Aviz MLPAT 
1079/2000, faza PUC,aprobata prin HCL nr.6/2013, face parte din domeniul public al muncipiului Alexandria.
Cladirea a fost construita in anul 1889 si declarata monument istoric, fiind trecuta in Lista monumentelor 
istorice- cod TR-II-m-B-14262, in decursul timpului fiind consolidata, reparata si intretinuta corespunzator, 
actualmente prezentandu-se intr-o stare destul de buna.

Ca urmare a analizelor și evaluării structurale efectuate, pentru a putea aduce imobilul examinat la un 
nivel al siguranței comparabil cu cel al unor imobile noi, proiectate și executate în conformitate cu prevderile 
ultimelor normative în vigoare, vor trebui luate următoarele măsuri de intervenție care având în vedere ca 



imobilul  monumentul este istoric, lucrările propuse vor fi executate de echipe specializate, nu va fi modificată 
arhitectura construcției, forma și dimensiunile golurilor, ancadramentele și profilatura.
a) Lucrări de intervenție propuse asupra anvelopei construcției:

- termoizolarea planșeului superior cu vată minerală clasa A1;
- repararea/înlocuirea șarpantei și a învelitorii existente, deteriorate;
- îmbunătățirea protecției termice la nivelul planșeului inferior al clării prin montarea unui strat 

termoizolant suplimentar din polistiren extrudat.
b) Lucrări de intervenție propuse asupra tâmplăriei exterioare:

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie din lemn stratificat-cuplată cu o foaie de 
geam și un geam termoizolant la distanță de 2-4 cm, același tip pentru întreaga clădire.

c) Lucrări de intervenție propuse pentru instalația de încălzire:
- înlocuirea corpurilor de încălzire sau demontarea și spalarea celor existente;
- îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere;
- introducerea între perete și radiator a unei suprafețe reflectante;
- echilibrarea termo-hidraulică corectă a corpurilor de încălzire, coloanelor de agent termic, rețelei 

de distribuție în general.
d)Lucrări de intervenție propuse pentru instalația de apa caldă de consum:

- înlocuirea obiectelor sanitare;
- utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuală/colectivă a a.c.c;
- utilizarea de dispersoare de dus economice;
- înlocuirea garniturilor la robineți și repararea armaturilor defecte;
- echilibrarea hidraulică a rețelei de distribuție a apei calde de consum.

ANALIZA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ

Categoriile de lucrari destinate cresterii calitatii infrastructurii educationale propuse in cadrul  obiectivului 
de investitii  ”Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5”, in Municipiul Alexandria cuprind:
- Consolidarea tuturor spaletilor din zidarie, subdimensionati, cu carcase din armatura cu cate 4 bare Φ 

14 PC52 si confinate cu etrieri Φ 8/15 OB 37. Barele vor fi ancorate in soclu si centuri cu ancore 
chimice. Continuarea barelor Φ 14 PC52 la etaj se va face prin goluri Φ 18 mm, realizate cu 
rotopercurtorul si injectate cu amestecuri pe baza de mortar sau rasini epoxidice,

- ignifugarea intregii sarpante pentru protectia la incendiu,
- montare opritori de zapada, jgheaburi si burlane la corpurile B,C si D,
- salile de clasa fiind considerate Sali cu aglomerare de persoane, s-a propus schimbarea sensului de

deschidere a tuturor usilor spre exterior,
- se va inlocui tamplaria usilor si ferestrelor din cherestea de rasinoase cu un inalt grad de degradare, 

cu tamplaria din lemn stratificat,
- repararea tencuielilor interioare si exterioare in zonele degradate,
- repararea profilaturii degradate de la fatade,
- zugraveli lavabile,
- recompartimentarea fostului grup sanitar din corpul C, in vederea amenajarii unui spatiu pentru 

depozitare,
- la exterior se vor executa vopsitorii in ulei la strasina invelitorii,
- se va reface placajul soclului in zonele degrdate,
- se va executa izolatia termica spre pod cu saltele de vata minerala de 10 cm grosime.



Lucrari de interventii propuse pentru instalatia electrica de iluminat si prize
- instalatia electrica interioara se va executa cu conductori din cupru tip FY, protejati in tub de protectie 

IPEY in montaj ingropat.
- circuitele vor fi protejate la curent de scurtcircuit, suprasarcina, iar circuitele de prize vor fi prevazute 

cu disjunctoare cu protectie diferentiala, conform Normativului I 7/2002,
- iluminatulartificial se va realiza cu lampi fluorescente si incandescente adecvate destinatiei incaperilor 

respective,
- comanda iluminatului interior se va realiza cu  intrerupatoare si comutatoare montate la 1, 50 m de la 

pardoseala, in montaj ingropat,
- prizele sunt cu contact de protectie, in montaj ingropat, la H=0,33 m de la pardoseala,
- tablourile electrice sunt echipate corespunzator, in functie de receptori, cu disjunctoare pentru 

protectia la suprasarcina si scurtcircuit si disjunctoare cu protectie diferentiala.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢII Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5”:

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

Valoarea totala a 
investitiei (INV) Valori fara TVA (lei) TVA (lei) Valori cu TVA (lei)
Valoarea totala 3.457.801,16 650.528,60 4.108.329,76
din care C+M 2.915.129,40 553.874,59 3.469.003,99

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;
- Lucrari de interventie la nivelul peretilor;
- Lucrari de interentie la nivelul planseelor;
- Lucrari de interentie la nivelul sarpantei;
- Lucrari de interentie la zona beciurilor.

c) durata estimată de realizare a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
Durata de realizare a investitiei 16 luni.

d) alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia 
- nu este cazul.

SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI

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 art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificările și 
completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor O.U.G nr. 28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului Național de 
Dezvoltare Locală;

∑ Prevederile H.G. 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) din OUG 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 

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 indicatorilor tehnico-economici actualizați în 
urma devizului general actualizat la faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții 
,,Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr.5’’ din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman. 

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 HCL nr.____/ 25 Noiembrie 2022





MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                           Anexa nr.2  la

CONSILIUL LOCAL                                                                    HCL nr.........../25 Noiembrie 2022

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE 

INVESTIŢII

”Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5”

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 

TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 

general;

Valoarea totala a 

investitiei (INV) Valori fara TVA (lei) TVA (lei) Valori cu TVA (lei)

Valoarea totala 3.457.801,16 650.528,60 4.108.329,76

din care C+M 2.915.129,40 553.874,59 3.469.003,99

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;

- Lucrari de interventie la nivelul peretilor;

- Lucrari de interentie la nivelul planseelor;

- Lucrari de interentie la nivelul sarpantei;

- Lucrari de interentie la zona beciurilor.

c) durata estimată de realizare a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata de realizare a investitiei 16 luni.

d) alti indicatori specifici domeniului de activitatein care este realizata investitia

- nu este cazul.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,

Gina Georgeta CUREA


