
ROMANIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: modificarea HCL nr.371 din 12 noiembrie 2019 privind aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor pentru  proiectul ,,Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la 
grădinița cu program prelungit Ion Creangă’’, în Municipiul Alexandria, Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de 
proiecte nr.POR/2017/4/4.4/4.4/1

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, având în 
vedere:
∑ Referatul de aprobare nr.63027/15.07.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul comun de specialitate nr.63028/15.07.2022 al Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare 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 Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de 

proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1 - Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investitii 4.4, Obiectivul Specific 4.4 
din cadrul POR 2014-2020;

∑ Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu 
modificările şi completările ulterioare;

∑ H.G. nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin Fondul European de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 
2014-2020, cu modificările şi 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 art.59 din  Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată 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 Romaniei 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 Romaniei,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Art.2 din HCL nr.371 din 12 noiembrie 2019,  și va avea următorul cuprins: ,,Se 
aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la 
grădinița cu program prelungit Ion Creangă”, în Municipiul Alexandria, în cuantum de 3.881.732,20 lei 
(inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă în cuantum de 3.869.864,33 lei (inclusiv TVA) și valoarea 
totală neeligibilă în cuantum de 11.867,87 lei (inclusiv TVA)’’, conform Devizului General actualizat regăsit 
în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.II. Se modifică Art.3 din HCL nr.371 din 12 noiembrie 2019,  și va avea următorul cuprins: ,,Se 
aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 11.867,87 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția de
2,1091% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 81.620,73 lei (inclusiv TVA), reprezentând
cofinanțarea proiectului ,,Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la grădinița cu 
program prelungit Ion Creangă”, în Municipiul Alexandria.

Art.III. Celelalte articole din cadrul HCL nr.371 din 12 noiembrie 2019, rămân neschimbate.
Art.IV. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, 
Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții, Direcției Economice și 
Direcției Juridic Comercial pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,

Silvia COBÂRLIE

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General,

Alexandru Răzvan CECIU
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.63027/15.07.2022

REFERAT DE APROBARE

Privește: modificarea HCL nr.371 din 12 noiembrie 2019 privind aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor pentru  proiectul ,,Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la 
grădinița cu program prelungit Ion Creangă’’, în Municipiul Alexandria, Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de 
proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1

Prin realizarea obiectivului de investitii ,,Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte 
interioară la grădinița cu program prelungit Ion Creangă’’, în Municipiul Alexandria se realizează 
lucrări de anvelopare a clădirii creșei și realizarea unui corp nou de extindere a grădiniței. Pentru corpul 
nou astfel realizat a fost prevazută și dotarea cu materiale specifice activităților educaționale.Deoarece în 
urma derulării procedurilor de achiziție a dotărilor nu au fost depuse oferte pentru echipamentele electrice 
și electronice s-a impus necesitatea reevaluarii prețurilor aferente acestor echipamente, respectiv 
actualizarea Devizului General al proiectului, prin suplimentarea valorii cap.4.5-Dotari.

În cadrul Obiectivului specific 4.4. din POR 2014-2020 sunt finanțate proiectele prin care are loc 
creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea 
participării părinților pe piața forței de muncă.

Acest apel de proiecte se referă la realizarea de investiții destinate învățământului antepreșcolar, 
preșcolar. Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere 
realizarea următoarelor tipuri de investiții:

• constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru educația 
timpurie antepreșcolară (creșe) si preșcolara (grădinițe).

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură 
activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forţei de muncă, creând premisele, pe 
termen lung pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții.      

Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție 
esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Obiectivele specifice ale proiectului vor consta in:
• OS1 Modernizarea, extinderea și amenajarea incintei grădiniței cu program prelungit și a creșei Ion 

Creangă din Alexandria;
• OS2 Sporirea calității dotărilor corpurilor Grădiniței cu Program Prelungit Ion Creanga și a Creșei 

Ion Creangă – mobilier, obiecte de inventar care vor contribui la creșterea calității actului educațional;
• OS3 Îmbunătățirea accesului la servicii de educație timpurie a unui număr de 177 preșcolari și 32 

de antepreșcolari.
Prin  modernizarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit Ion Creangă din Municipiul Alexandria 

se va crea o infrastructură educațională modernă, conformă cu prevederile standardelor actuale privind 
proiectarea și exploatarea clădirilor cu destinație de gradiniță, dotată cu echipamente, material didactic 
pentru desfășurarea actului educațional care va duce la îmbunătățirea ofertei educaționale din 
învățământul preșcolar.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII 
BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE EXTERNĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr.63028/15.07.2022

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privește: modificarea HCL nr.371 din 12 noiembrie 2019 privind aprobarea proiectului și a
cheltuielilor pentru  proiectul ,,Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la 
grădinița cu program prelungit Ion Creangă’’, în Municipiul Alexandria, Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de 
proiecte nr.POR/2017/4/4.4/4.4/1

Prin realizarea obiectivului de investitii ,,Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte 
interioară la grădinița cu program prelungit Ion Creangă’’, în Municipiul Alexandria se realizează 
lucrări de anvelopare a clădirii creșei și realizarea unui corp nou de extindere a grădiniței. Pentru corpul 
nou astfel realizat a fost prevazută și dotarea cu materiale specifice activităților educaționale. Deoarece în 
urma derulării procedurilor de achiziție a dotărilor nu au fost depuse oferte pentru echipamentele electrice 
și electronice s-a impus necesitatea reevaluarii prețurilor aferente acestor echipamente, respectiv 
actualizarea Devizului General al proiectului, prin suplimentarea valorii cap.4.5-Dotari.

În cadrul Obiectivului specific 4.4. din POR 2014-2020 sunt finanțate proiectele prin care are loc 
cresterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea 
participării părinților pe piața forței de muncă.

Acest apel de proiecte se referă la realizarea de investiții destinate învățământului antepreșcolar, 
preșcolar. Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere 
realizarea următoarelor tipuri de investiții:

ß Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru educația 
timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe).

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură 
activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forţei de muncă, creând premisele, pe 
termen lung pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. 

Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție 
esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Obiectivele specifice ale proiectului vor consta in:
ß OS1 Modernizarea, extinderea și amenajarea incintei grădiniței cu program prelungit și a 

creșei Ion Creangă din Alexandria;
ß OS2 Sporirea calității dotărilor corpurilor Grădiniței cu Program Prelungit Ion Creangă și a 

Creșei Ion Creangă – mobilier, obiecte de inventar care vor contribui la creșterea calității 
actului educațional;



ß OS3 Îmbunătățirea accesului la servicii de educație timpurie a unui numar de 177 preșcolari și 
32 de antepreșcolari.

Prin  modernizarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit Ion Creangă din Municipiul
Alexandria se va crea o infrastructură educațională modernă, conformă cu prevederile standardelor 
actuale privind proiectarea și exploatarea clădirilor cu destinație de grădiniță, dotată cu echipamente,
material didactic pentru desfășurarea actului educațional care va duce la îmbunătățirea ofertei 
educaționale din învățământul preșcolar.

ANALIZA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ

Categoriile de lucrari destinate cresterii calitatii infrastructurii educationale propuse in cadrul 
obiectivului de investitii ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu 
program prelungit Ion Creanga”, in Municipiul Alexandria cuprind:
Corp C1 – cresa:

-anveloparea cladirii si adaptarea unei invelitori tip sarpanta ce va inlocui invelitoarea existenta: Izolarea 
termica a fatadelor pe exterior cu polistiren de 10 cm grosime expandat, polistiren extrudat de 5 cm 
grosime la soclu si polistiren de 20 cm grosime in pod;

-adaugarea straturilor de difuzie si bariera de vapori sub stratul de polistiren in pod;
-realizarea finisajelor exterioare cu tencuiala decorativa, culoare alb; 
-inlocuirea ferestrelor de lemn cu ferestre din PVC cu geam tip termopan si toate
ochiurile mobile.

Corp C2- gradinita:
-recompartimentarea interioara pentru crearea unor spatii necesare pentru personal-conform planselor 

de arhitectura;
-recompartimentarea interioara a grupului sanitar existent pentru copii de la etaj, pentru crearea a doua 

grupuri sanitare – cate unul pentru fiecare grupa;
-crearea de goluri pentru a crea o legatura cu extinderea propusa: - Tronson 2;
-realizarea a doua scari metalice ce faciliteaza evacuarea de urgenta in exterior de la etaj;
-reabilitarea partiala a finisajelor interioare;
-anveloparea cladirii si adaptarea unei noi invelitori tip sarpanta cu luminatoare ce va inlocui invelitoarea 

existenta: Izolarea termica a fatadelor pe exterior cu polistiren de 10 cm grosime expandat, polistiren 
extrudat de 5 cm grosime la soclu si polistiren de 20 cm grosime in pod;

-apele meteorice vor fi colectate de jgheaburi si burlane si directionate spre spatiile verzi;
-adaugarea straturilor de difuzie si bariera de vapori sub stratul de polistiren in pod;
-scarile vor avea balustrada cu balustri montati la interax de 10 cm si doua maini curente: una la hp=60 

cm si una la hp=90 cm, treptele au hp = 15 cm;
-extinderea cladirii cu functiunile necesare si care, la acest moment, lipsesc, dimensionate conform 

normativului NP011-97;
-realizarea unui nou trotuar perimetral cladii cu L = 1,10 ml si pante spre exterior;
-inlocuirea tampariei de lemn cu una de PVC;
-inlocuirea ferestrelor de PVC existente la salile de clasa cu unele noi de PVC  cu toate ochiurile 

mobile;
-desfiintarea liftului de la bucatarie existent;
-desfiintarea cabinetului medical existent si amenajarea unui grup sanitar pentru cadrele didactice cat si 

a unui vestiar pentru personalul de la bucatarie.

Extinderea propusa va contine functiunile care lipseau:



Parter: windfang, camera detectie, cabinet medical cu izolator cu acces direct in exterior, grupuri sanitare -
cate unul pentru fiecare grupa, acces primire, hol+casa scarii, centrala termica, grup sanitar pentru sala 
polifunctionala, sala polifunctionala (sala de mese, sala de sport), depozitare, spalator vesela, platforma 
deseuri; 
Etaj: doua Sali de clasa pentru a intruni numarul necesar de mp/copil si mc de aer/ copil, depozitari pentru 
salile de clasa, grupuri sanitare cu acces din salile de clasa, hol+vestiar, depozitari, casa scarii ventilata si 
iluminata natural, hol cu acces la scara de evacuare.
Extinderea rezultata ocupa suprafata construita la sol de 491,00 mp si 851,00 mp arie desfasurata.
Extinderea propusa este amplasata pe partea de nord-vest a cladirii C2 – gradinita si propunere spatii 
necesare minime functiunii de gradinita.
Cladirea rezultata in urma lucrarilor de interventie va respecta cerintele de echilibru şi stabilitate, 
funcţionalitate, izolare termică, fonică, hidroizolare protectia mediului si sanatatea populatiei.

Retele/ Asigurarea cu utilitati
Alimentarea cu energie electrică
Se mentine bransamentul trifazat subteran. 
Alimentarea cu energie electrica corpului extindere (tronson 2) se va realiza din firida de distributie alipita 
de corpul C2. In aceasta firida exista 2 (doua) plecari libere pe sigurante MPR.

Situatia  puterilor propuse
Pi = 30.0 kW, Pc = 24.0 kW cu un factor de utilizare ku = 0.8, U=400 V–50Hz. 
Distributia se va realiza prin intermediul tablourilor electrice echipate corespunzator.

Instalatii electrice
Instalatiile electrice de iluminat si prize 

Instalatia electrica interioara se executa cablu de joasa tensiune, fara emisii de halogeni, cu 
intarziere la propagarea focului tip N2XH, protejat in tub de protectie PVC HF in montaj ingropat, conform 
I7/2011.

Iluminatul artificial se va realiza cu lampi fluorescente tubulare si compacte adecvate destinatiei 
incaperilor respective.

Calculul sistemului de iluminat s-a realizat cu programul DIAlux.
Comanda iluminatului interior se va realiza local cu intrerupatoare si comutatoare montate la h = 

1,50 m de la pardoseala, in montaj ingropat.
Prizele sunt cu contact de protectie in montaj ingropat la h = 1.5 m de la pardoseala, conform 

normativ I7/2011.

Instalatiile electrice de forta
Tabloul electric este echipat corespunzator, in functie de receptori. Circuitele sunt protejate la 

curent de scurtcircuit, suprasarcina si protectie diferentiala, conform Normativului I7/2011.

Instalaţie pentru iluminat de siguranţă
Conform normativ I7/2011, art.7.23 este necesar iluminat de siguranţă – iluminat pentru evacuarea 

din cladire, impotriva panicii, de continuarea lucrului si de interventie.
Surse de alimentare cu energie electrica a obiectivului sunt: 

- principala din reteaua de distributie de joasa tensiune existent care deserveste alimentarea cu energie 
electrica a consumatorilor casnici din zona;
- de securitate sau de rezerva, acumulatorii din interiorul corpului de iluminat. 



In cazul caderii sursei principale, iluminatul normal este alimentat din sursa de rezerva, folosindu-
se ca iluminat de siguranta pentru evacuare.

Conform art. 7.23.7 din I7/2011 este necesar iluminat de securitate pentru evacuare care se 
realizeaza cu corpuri de iluminat tip luminobloc cu o autonomie de functionare de minim 2 ore. 

Corpurile de iluminat pentru evacuare sunt amplasate astfel incat sa asigure un nivel de iluminare 
adecvat langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential 
sau amplasamentul unui echipament de siguranta. Acestea sunt prevăzute cu folie indicatoare a sensului 
evacuării.

Se vor amplasa corpuri de iluminat de securitate de evacuare in exteriorul si langa iesirile din cladire. 

Instalatii electrice exterioare
Instalaţia prevazută, asigura protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta, prin legare la 
pamant, prin legarea la nul si protectia diferentiala.

Protectia prin legare la pamant, consta in racordarea elementelor metalice conductoare, care nu 
fac parte din circuitul de lucru la priza de pamant prin banda de Ol-Zn 25 x 4 mm.

Legarea la nulul de protectie, se foloseste ca masura principala de protectie in cazul cand 
echipamentele cu carcasele metalice, pot capata in caz de defect al izolatiei potentialul unei faze de lucru. 
Legarea la nulul de protectie se va executa cu conductor de cupru FY pozat in acelasi tub de protectie cu 
conductori activi.  

Pentru evitarea unei intreruperi accidentale a retelei de nul de protectie, culoarea de izolatie a 
conductorului va fi distincta (de regula verde-galben alternativ), iar reteaua va fi legata la pamant in 
apropierea sursei, de alimentare.

Impotriva electrocutarii s-a prevazut protectie diferentiala de tip G (mare sensibilate – I = 30 mA) 
pe circuitele de prize, iar pentru diminuarea riscului de incendiu, s-a prevazut protectie diferentiala de 
medie sensibilitate, I = 300mA pe intrerupatorul general.

Conform breviarului de calcul este necesar instalatie de paratrasnet nivel IV si protectie la 
supratensiuni de nivel III.

Instalatia de paratrasnet se va realiza cu PDA tip Prevectron TS 2.25 Milenium.
Priza de pamant naturala este realizata pe contur in fundatie si este formata din electrod orizontal, 

banda Ol-Zn 40x4mm.
La 0.5 m de sol, a fost prevazuta cutie cu eclisă de separatie, pentru a crea posibilitatea masurării 

rezistentei de dispersie a prizei de pământ.
Priza de pamant va avea rezistenta de dispersie de maxim 1 ohm in caz contrar se va complecta 

cu priza de pamant artificiala liniara, realizata cu electrozi verticali de 1,5 m OLZn Φ2 ½” legati intre ei cu 
electrozi orizontali din platbanda OLZn 40x4mm.

Surse de finanţare ale proiectului:

NR. 
CRT.

SURSE DE FINANŢARE VALOARE

I Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

3.881.732,20
a. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

11.867,87
b. Valoarea eligibilă 3.869.864,33



II Contribuţia proprie, din care :
93.488,60

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile
81.620,73

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, 
inclusiv TVA aferent 11.867,87

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ 3.788.243,60

LEGALITATEA INVESTITIEI

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

∑ Prevederile Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de 
proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1 - Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investitii 4.4, Obiectivul Specific 
4.4 din cadrul POR 2014-2020;

∑ Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu 
modificările şi completările ulterioare;

∑ H.G. nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul European de dezvoltare regională, Fondul social european şi 
Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

∑ Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale 
cu modificările și completările ulterioare;

∑ Prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată 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 Romaniei cu modificările și completările ulterioare;

∑ 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 Romaniei cu modificările și completările ulterioare,

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 modificarea HCL nr.371 din 12 
noiembrie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru  proiectul ,,Modernizare, 
extindere, dotare și amenajare curte interioară la grădinița cu program prelungit Ion Creangă’’, în 
Municipiul Alexandria, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de 
investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de proiecte nr.POR/2017/4/4.4/4.4/1.

D.T.I.,                                    DIRECTOR Ex. D.E.,                   DIRECTOR Ex. D.J.C.,
Șef  B.I.F.F.E.,                               Haritina GAFENCU Postumia  CHESNOIU

Claudia PÎRJOLEA   



Proiectant: SC Primalex Proiect Tel SRL

Beneficiar: Municipiul Alexandria  

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL                     Anexa nr.1 la

HCL nr.216 /25 iulie 2022

DEVIZ GENERAL actualizat

al obiectivului de investiţii

Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la Gradinita cu Program Prelungit Ion Creanga

Nr. Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de lucrări
Valoare*2 

(fără TVA)
TVA 19%

Valoare                       
(inclusiv TVA)

crt. Lei Lei Lei

1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului - - -

1.2 Amenajarea terenului - - -

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea 
initiala

- - -

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 - - -
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului
2.1 Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului 171,569.12 32,598.13 204,167.25

2.1.1. Bransament apa potabila; 41,768.39 7,935.99 49,704.38

2.1.2 Canalizare menajera; 100,673.46 19,127.96 119,801.42

2.1.3 Camin vane 1,5 x 1,5 x 1,75 - 2 buc; 22,049.29 4,189.37 26,238.66

2.1.4 Placa prefabricata - 2 buc; 3,909.38 742.78 4,652.16

2.1.5 Subtraversare strada Ion Creanga; 3,168.60 602.03 3,770.63

2.1.6 drumuri de acces; - - -

TOTAL CAPITOL 2 171,569.12 32,598.13 204,167.25

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii - - -

3.1.1. Studii de teren - - -

3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului - - -

3.1.3. Alte studii specifice - - -

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii

1,800.00 - 1,800.00

3.3 Expertiza tehnica - - -

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor

- - -



3.5 Proiectare 200,425.00 38,080.75 238,505.75

3.5.1. Temă de proiectare - - -

3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 

47,385.00 9,003.15 56,388.15

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

19,490.00 3,703.10 23,193.10

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie 

- - -

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 133,550.00 25,374.50 158,924.50

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie - - -

3.7 Consultanţă 27,950.00 5,310.50 33,260.50

3.7.1. Consultanţă la elaborarea cererii de finantare 19,550.00 3,714.50 23,264.50

3.7.2. Auditul financiar 8,400.00 1,596.00 9,996.00

3.8 Asistenţă tehnică 25,856.00 4,912.64 30,768.64

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului - - -

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor - - -

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 
de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat 
în Construcţii 

- - -

3.8.2. Dirigenţie de şantier 25,856.00 4,912.64 30,768.64

TOTAL CAPITOL 3 256,031.00 48,303.89 304,334.89

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 2,404,114.91 456,781.83 2,860,896.74

4.1.1 Obiect 1 - Gradinita 2,027,057.71 385,140.96 2,412,198.67

4.1.2 Obiect 2 - Cresa 377,057.20 71,640.87 448,698.07

4.2 Montaj utilaje tehnologice 5,115.34 971.91 6,087.25

4.2.1 Obiect 1 5,115.34 971.91 6,087.25

4.2.2 Obiect 2 - - -

4.3 Utilaje, echip. tehnolog. şi funcţionale care necesita montaj 92,694.00 17,611.86 110,305.86

4.3.1 Obiect 1 92,694.00 17,611.86 110,305.86

4.3.2 Obiect 2 - - -

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 

- - -

4.4.1 Obiect 1 - - -

4.4.2 Obiect 2 - - -

4.5 Dotări 222,371.00 42,250.49 264,621.49

4.5.1 Obiect 1 222,371.00 42,250.49 264,621.49

4.5.2 Obiect 2 - - -

4.6 Active necorporale - - -

TOTAL CAPITOL 4 2,724,295.25 517,616.09 3,241,911.34

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 31,050.04 5,899.51 36,949.55

5.1.1. Lucrări de construcţii şi  instalaţii aferente organizării de şantier 31,050.04 5,899.51 36,949.55



5.1.2. Cheltuieli conexe organizării  şantierului - - -

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 28,730.00 - 28,730.00

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare - -

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 
0,5%

13,059.00 13,059.00

5.2.3. Cota aferentăISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0,1%

2,612.00 2,612.00

5.2.4. Cota aferentăCasei Sociale a Constructorilor - CSC 13,059.00 13,059.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 
desfiinţare 

- -

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 39,158.97 7,440.20 46,599.17

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 16,000.00 3,040.00 19,040.00

TOTAL CAPITOL 5 114,939.01 16,379.71 131,318.72

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare - - -

6.2 Probe tehnologice şi teste - - -

TOTAL CAPITOL 6 - - -

TOTAL GENERAL 3,266,834.38 614,897.82 3,881,732.20

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 2,611,849.41 496,251.38 3,108,100.79

Data: Iulie 2022 Întocmit: ing. Papuc Florin

Beneficiar/Investitor; Municipiul Alexandria

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,

Silvia COBÂRLIE


