
R O M Â N I A
JUDEŢUL  TELEORMAN

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
CONSILIUL  LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind:  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării pentru
categoriile  de  cheltuieli  care  nu  se  finanțează  de  la  bugetul  de  stat  prin  Programul  Național  de
Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat,  a
devizului  general  actualizat  și  a  devizului  general  rest  de  executat  pentru  obiectivul  de  investiții
”Extindere  clădire  și  amenajare  laboratoare  Școala  Gimnazială  Ștefan  cel  Mare”,  din Municipiul
Alexandria, Județul Teleorman.

Consiliul  Local  al  Municipiului  Alexandria,  Judeţul  Teleorman  întrunit  în  şedinţă  extraordinară,  având  în
vedere:
 Referatul de aprobare nr. 60435 din 04.07.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
 Raportul comun de specialitate nr. 60439 din 04.07.2022 al Direcției Tehnic Investiții și al Direcției Econo-

mice;
 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
 Legea nr. 176/09.06.2022 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind insti -

tuirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală etapa a II-a și pentru modi -
ficarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea  și completa -
rea unor acte normative;

 O.G. nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru ajustarea prețurilor con-
tractelor de achiziție publică;

 O.U.G. nr. 93/25.08.2021 aprobată prin Legea  nr. 176/09.06.2022 publicată în Monitorul Oficial al Români -
ei nr. 567/10.06.2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare
Locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea și com-
pletarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanța -
te din fonduri publice; 

 Legea nr. 281/02.12.2021 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal –
bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică;

 Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificările și completările ul -
terioare, 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;

 H.G nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico econo -
mice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

 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 Administra -

tiv 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.



H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.  Se aprobă  devizul  general  actualizat  pentru  obiectivul  de  investiții  ,,Extindere  clădire  și
amenajare laboratoare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman,
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se  aprobă  valoarea  totală  actualizată  a  proiectului  ,,Extindere  clădire  și  amenajare
laboratoare  Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, în cuantum
de 9,426,181.54 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria reprezentând achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile actualizate ale proiectului, în cuantum de 4,252,427.71 lei  (inclusiv TVA), pentru
realizarea  obiectivul de investiții  ,,Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala Gimnazială Ștefan
cel Mare”, în Municipiul Alexandria.

Art.4. Se aprobă devizul general – rest de executat pentru obiectivul de investiții ,,Extindere clădire
și  amenajare  laboratoare  Școala  Gimnazială  Ștefan  cel  Mare”,  din  Municipiul  Alexandria,  Județul
Teleorman, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.  Se  aprobă  valoarea  totală  actualizată  a  proiectului  ,,Extindere  clădire  și  amenajare
laboratoare  Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” – rest de executat  din Municipiul Alexandria, Județul
Teleorman, în cuantum de 518,609.13 lei (inclusiv TVA).

Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria reprezentând achitarea
tuturor  cheltuielilor  neeligibile  actualizate  ale  proiectului  –  rest  de  executat,  în  cuantum de  79,246.30  lei
(inclusiv TVA), pentru realizarea obiectivul de investiții ,,Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala
Gimnazială Ștefan cel Mare”, în Municipiul Alexandria.

Art.7.  Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă
către Instituția Prefectului – Județul Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria,
Direcției Tehnic Investiții si Direcției Economice pentru cunoaștere și punere în aplicare.

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
                         Consilier,                              Secretar General,
                     Silvia Cobârlie                                                           Alexandru Răzvan Ceciu

ALEXANDRIA
Nr. 200/ 06  Iulie 2022

JUDEȚUL  TELEORMAN



PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA
Nr.  60435 din 04.07.2022

REFERAT DE APROBARE

Privind:  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării pentru
categoriile  de  cheltuieli  care  nu  se  finanțează  de  la  bugetul  de  stat  prin  Programul  Național  de
Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat,  a
devizului  general  actualizat  și  a  devizului  general  rest  de  executat  pentru  obiectivul  de  investiții
”Extindere  clădire  și  amenajare  laboratoare  Școala  Gimnazială  Ștefan  cel  Mare”,  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. 

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, contractele de achiziție publică/contractele
sectoriale  de  lucrări  pot  fi  ajustate  prin  actualizarea  prețurilor  aferente  materialelor,  prin  aplicarea  unui
coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza
căruia s-a fundamentat prețul contractelor.  

Având in vedere Legea nr. 176/09.06.2022 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală etapa a II-
a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea
și  completarea unor acte normative,  precum și  pentru stabilirea unor măsuri  privind realizarea investițiilor
finanțate  din  fonduri  publice,  pentru  reglementarea  unor  măsuri  referitoare  la  Programul  Național  de
Dezvoltare Locală, precum și pentru modificarea unor acte normative, se poate solicita suplimentarea sumelor
alocate, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
prin transferul cheltuielilor eligibile din bugetul local în bugetul de stat.

Ca urmare a emiterii  Legii  nr.  176/09.06.2022,  pentru  aprobarea O.U.G nr.  93/2021 Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis adresa nr. 69539/14.06.2022 prin care se acordă
posibilitatea suplimentării sumelor alocate de la bugetul de stat, în vederea finalizării obiectivelor de investiții
finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală etapa I și II.

Astfel, in urma întocmirii documentației tehnice 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 României,
propun inițierea unui proiect de hotărâre de către Direcția Tehnic Investiții si Direcția Economica in vederea
aprobării  indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării  pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a,  a
devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții  ”Extindere
clădire și amenajare laboratoare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, din Municipiul Alexandria, Județul
Teleorman. 

PRIMAR,

Victor DRĂGUȘIN

JUDEȚUL  TELEORMAN



PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA

DIRECȚIA  TEHNIC  INVESTIȚII

DIRECȚIA  ECONOMICĂ

Nr. 60439 din 04.07.2022

RAPORT  COMUN  DE  SPECIALITATE

Privind:  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării pentru

categoriile  de  cheltuieli  care  nu  se  finanțează  de  la  bugetul  de  stat  prin  Programul  Național  de

Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat,  a

devizului  general  actualizat  și  a  devizului  general  rest  de  executat  pentru  obiectivul  de  investiții

”Extindere  clădire  și  amenajare  laboratoare  Școala  Gimnazială  Ștefan  cel  Mare”,  din Municipiul

Alexandria, Județul Teleorman.

NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Prin  Referatul  de  aprobare  nr.  60435  din  04.07.2022, Primarul  Municipiului  Alexandria  supune

dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici

actualizați, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul stat prin

Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a, a devizului general actualizat și a devizului general

rest de executat pentru obiectivul de investiții  ”Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala Gimnazială

Ștefan cel Mare”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman.

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 la 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. 

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, contractele de achiziție publică/contractele

sectoriale  de  lucrări  pot  fi  ajustate  prin  actualizarea  prețurilor  aferente  materialelor,  prin  aplicarea  unui

coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza

căruia s-a fundamentat prețul contractelor.  

Având in vedere Legea nr. 176/09.06.2022 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.

93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală etapa a II-

a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea

și  completarea unor acte normative,  precum și  pentru stabilirea unor măsuri  privind realizarea investițiilor

finanțate  din  fonduri  publice,  pentru  reglementarea  unor  măsuri  referitoare  la  Programul  Național  de

Dezvoltare Locală, precum și pentru modificarea unor acte normative, se poate solicita suplimentarea sumelor



alocate, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,

prin transferul cheltuielilor eligibile din bugetul local în bugetul de stat.

Ca urmare a emiterii  Legii  nr.  176/09.06.2022,  pentru  aprobarea O.U.G nr.  93/2021 Ministerului

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis adresa nr. 69539/14.06.2022 prin care se acordă

posibilitatea suplimentării sumelor alocate de la bugetul de stat, în vederea finalizării obiectivelor de investiții

finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală etapa I și II.

În conformitate cu 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 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului

Național de dezvoltare locală se impune, defalcarea valorii investiției pe surse de finanțare (buget de stat și

buget local) și aprobarea sumelor ce reprezintă cofinanțarea asigurată de la bugetul local.   

SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI

Finanțarea proiectului se va face de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și
contribuție din bugetul local al Municipiului Alexandria.

Nr. Crt. SURSE DE FINANTARE VALOARE
(Lei, inclusiv TVA)

1
Valoare totală a investiției conform Deviz General actualizat, din 
care: 9,426,181.54

1.1 Valoare C+M 8,108,752.06

1.2 Contribuție de la bugetul local al UAT Municipiul Alexandria 4,252,427.71

1.3 Valoare eligibilă – contribuție de la bugetul de stat MDLPA - PNDL II 5,173,753.83

1.3.1 din care, valoare finanțată prin PNDL II în baza contractului de fi-
nanțare nr. 33296/14.12.2017

4,734,391.00

1.3.2 Valoare rezultată în urma aplicării OUG 93/2021 439,362.83

2
Valoarea investiției rest de executat conform Deviz General 
actualizat, din care:

518,609.13

2.1 valoare C+M 215,680.09

2.2
Valoare neeligibilă – contribuție de la bugetul local al UAT Municipiul 
Alexandria

79,246.30

2.3
Valoare eligibilă – contribuție de la bugetul de stat MDLPA - PNDL II 439,362.83
Valoare rezultată în urma aplicării OUG 93/2021 439,362.83

LEGALITATEA  INVESTIȚIEI

Susținerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe prevederile următoarelor acte

normative: 

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

 Legea nr. 176/09.06.2022 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind insti -

tuirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală etapa a II-a și pentru 

modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea  și com-

pletarea unor acte normative



 O.G. nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru ajustarea prețurilor con-

tractelor de achiziție publică;

 O.U.G. nr. 93/25.08.2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Dezvol -

tare Locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea și

completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor fi -

nanțate din fonduri publice;

 Legea nr. 281/02.12.2021 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal –

bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică;

 Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificările și completările ul -

terioare, 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;

 H.G nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico econo -

mice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

 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 Administra -

tiv 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.

Față  de  cele  prezentate,  propunerea  privind  elaborarea  unui  proiect  de  hotărâre  cu  privire  la

aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizați,  de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli

care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a,  a

devizului general actualizat și a devizului general rest de executat  pentru obiectivul de investiții  ”Extindere

clădire  și  amenajare  laboratoare  Școala  Gimnazială  Ștefan  cel  Mare”,  din Municipiul  Alexandria,

Județul Teleorman,  considerăm că este oportună și legală, drept pentru care s-a întocmit prezentul proiect

de hotărâre propus care va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

ȘEF  BIROU  INVESTIȚII DIRECTOR

FONDURI  CU  FINANȚARE  INTERNĂ,       DIRECȚIA  ECONOMICĂ,  

    Andreea UNTEȘU          Haritina GAFENCU

MUNICIPIUL ALEXANDRIA ANEXA Nr. 1 la
CONSILIUL LOCAL              HCL nr. 200/ 06 Iulie 2022



Deviz General Actualizat

,,Extindere clădire și amenajare laboratoare Școa-
la Gimnazială Ștefan cel Mare” 

în Municipiul Alexandria

Str. Carpați nr. 15, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman





MUNICIPIUL ALEXANDRIA ANEXA Nr. 2 la
CONSILIUL LOCAL              HCL nr. 200/ 06 Iulie 2022

Deviz General – Rest de Executat

,,Extindere clădire și amenajare laboratoare Școa-
la Gimnazială Ștefan cel Mare” 

în Municipiul Alexandria

Str. Carpați nr. 15, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman




