
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
 
 

Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 
investiții ,,Desființare clădiri: C3 – Casă poartă, C4 – Cantina, C5 – Clădire administrativă, C6 – 
Spălătorie, C7 – Magazie, C8 – Centrala termincă, C13 – Laborator la Liceul Tehnologic Nicolae 
Bălcescu” din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman. 
 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr.78934 din 08.09.2022 al Primarului Municipiului Alexandria; 
 Raportul comun de specialitate nr.78935 din 08.09.2022 al Serviciului Investiții Fonduri cu Finanțare 

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

 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 
 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 O.G. nr. 95/12.06.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 
25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I” S.A.; 

 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. 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) și alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 
57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României cu modificările și completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții ,,Desființare clădiri: C3 – Casă poartă, 

C4 – Cantina, C5 – Clădire administrativă, C6 – Spălătorie, C7 – Magazie, C8 – Centrală termincă, C13 – 
Laborator la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu” din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, conform Anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Desființare 
clădiri: C3 – Casă poartă, C4 – Cantina, C5 – Clădire administrativă, C6 – Spălătorie, C7 – Magazie, C8 – 
Centrala termincă, C13 – Laborator la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu” 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 legalitații, 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. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        

Consilier,              
         Silvia Cobârlie      

          CONTRASEMNEAZĂ, 
    Secretar General, 

            Alexandru Răzvan Ceciu 
ALEXANDRIA 
Nr. 274/ 14 Septembrie  2022 



JUDEȚUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.78934 din 08.09.2020  

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 
Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții ,,Desființare clădiri: C3 – Casă poartă, C4 – Cantina, C5 – Clădire administrativă, C6 – 
Spălătorie, C7 – Magazie, C8 – Centrala termincă, C13 – Laborator la Liceul Tehnologic Nicolae 
Bălcescu” din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman. 

 
Amplasamentul Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu; număr cadastral 23027 este situat în intravilanul 

Municipiului Alexandria, strada Libertății nr. 69. Construcțiile studiate se regăsesc în incinta Liceului Nicolae 
Bălcescu cu acces din interiorul liceului. 

Terenul pe care se regăsește construcția propusă pentru desființare are suprafața de 13335,00 mp, 
reieșită din actele de proprietate și 13567,00 mp reieșită din măsurătorile cadastrale.  

Terenul este situat în intravilanul Municipiului Alexandria, Județul Teleorman și are destinația de curți-
construcții, fiind liber de orice sarcini. 

Pe teren se regăsesc mai multe construcții cu regimuri de înălțime parter/P; parter + etaj/P+1E; parter + 
3 etaje/ P+3E, având suprafața construită totală de 3969,00 mp și suprafața desfășurată totală de 7045,00 mp 
identificată în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil. 

Accesul principal auto și pietonal pe amplasament se realizează din strada Libertății, iar accesul 
secundar auto se realizează din strada Viitorului.       

Prezenta propunere de proiect de hotărâre este relevantă pentru actualizarea indicatorilor tehnico-
economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Desființare clădiri: C3 – Casă poartă, C4 – 
Cantina, C5 – Clădire administrativă, C6 – Spălătorie, C7 – Magazie, C8 – Centrala termincă, C13 – Laborator 
la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu” din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman. 

Astfel, 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 Serviciului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții, Direcției 
Economice și Direcției Juridic Comercial în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Desființare clădiri: C3 – Casă poartă, C4 – Cantina, 
C5 – Clădire administrativă, C6 – Spălătorie, C7 – Magazie, C8 – Centrala termincă, C13 – Laborator la Liceul 
Tehnologic Nicolae Bălcescu” din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman. 

 
 

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. 78935 din 08.09.2022   
 
 
 

RAPORT  COMUN  DE  SPECIALITATE 
 

 
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții ,,Desființare clădiri: C3 – Casă poartă, C4 – Cantina, C5 – Clădire administrativă, C6 – 
Spălătorie, C7 – Magazie, C8 – Centrala termincă, C13 – Laborator la Liceul Tehnologic Nicolae 
Bălcescu” din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman. 

 

Prin Referatul de aprobare nr. 78934 din 08.09.2022, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii 
și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general pentru obiectivul de investiții ,,Desființare clădiri: C3 – Casă poartă, C4 – Cantina, C5 – Clădire 
administrativă, C6 – Spălătorie, C7 – Magazie, C8 – Centrala termincă, C13 – Laborator la Liceul Tehnologic 
Nicolae Bălcescu” din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman. 

Amplasamentul Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu; Număr cadastral 23027 este situat în intravilanul 
Municipiului Alexandria, strada Libertății nr. 69. Construcțiile studiate se regăsesc în incinta Liceului Nicolae 
Bălcescu cu acces din interiorul liceului. 

Terenul pe care se regăsește construcția propusă pentru desființare are suprafața de 13335,00 mp, 
reieșită din actele de proprietate și 13567,00 mp reieșită din măsurătorile cadastrale.  

Terenul este situat în intravilanul Municipiului Alexandria, Județul Teleorman și are destinația de curți-
construcții, fiind liber de orice sarcini. 

Pe teren se regăsesc mai multe construcții cu regimuri de înălțime parter/P; parter + etaj/P+1E; parter + 
3 etaje/ P+3E, având suprafața construită totală de 3969,00 mp și suprafața desfășurată totală de 7045,00 mp 
identificată în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil. 

Accesul principal auto și pietonal pe amplasament se realizează din strada Libertății, iar accesul 
secundar auto se realizează din strada Viitorului.       

Prezenta propunere de proiect de hotărâre este relevantă pentru actualizarea indicatorilor tehnico-
economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Desființare clădiri: C3 – Casă poartă, C4 – 
Cantina, C5 – Clădire administrativă, C6 – Spălătorie, C7 – Magazie, C8 – Centrala termincă, C13 – Laborator 
la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu” din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman. 

ANALIZA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE: 
 

 Lei (fara TVA) Lei (cu TVA) 
Valoarea totală a investiției  823,972.00 978,659.00 

din care C+M 736,430.00 876,352.00 
 
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 O.G. nr. 95/12.06.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 
25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I” S.A.; 

 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. 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) și alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 
57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României cu modificările și completările ulterioare. 

 
Față de cele prezentate conform art. 136 alin 1 raportat la prevederile art. 129 alin. 1 din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ al României cu modificările și completările ulterioare, propunerea privind 
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
pentru obiectivul de investiții ,,Desființare clădiri: C3 – Casă poartă, C4 – Cantina, C5 – Clădire administrativă, 
C6 – Spălătorie, C7 – Magazie, C8 – Centrala termincă, C13 – Laborator la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu” 
din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, considerăm că este legală, drept pentru care s-a întocmit proiectul 
de hotărâre propus care va fi supus spre dezbatere și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 
 
 
 
    ȘEF S.I.F.F.I.E                      DIRECTOR D.E.            DIRECTOR Ex. D.J.C., 
  Claudia PÎRJOLEA             Haritina GAFENCU    Postumia  CHESNOIU 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA             ANEXA nr. 1 la 
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZAȚI AI INVESTIȚIEI 
 
 
 

,,Desființare clădiri: C3 – Casă poartă, C4 – Cantina, C5 – Clădire administrativă, C6 – Spălătorie, C7 – 
Magazie, C8 – Centrala termincă, C13 – Laborator la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu” din Municipiul 

Alexandria, Județul Teleorman 
 
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, 

fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

 Lei (fară TVA) Lei (cu TVA) 
Valoarea totală a investiției  823,972.00 978,659.00 

din care C+M 736,430.00 876,352.00 

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice 
atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și 
reglementările tehnice în vigoare; 

 C3 – Casă poartă Ac = Ad = 6,00 mp; 
 C4 – Cantină Ac = Ad = 515,00 mp; 
 C5 – Clădire administrativă Ac = Ad = 407,00 mp; 
 C6 – Spălătorie Ac = Ad = 191,00 mp; 
 C7 – Magazie Ac = Ad = 110,00 mp; 
 C8 – Centrală termică Ac = Ad = 103,00 mp; 
 C13 – Laborator Ac = Ad = 213,00 mp; 
 Arie construită existentă = 1545,00 mp; 
 Arie desfășurată existentă = 1545,00 mp; 

c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta 
fiecărui obiectiv de investiții;- nu este cazul 

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:  
Durata de realizare a investiției – 9 luni  
Durata de execuție – 6 luni   

e) Surse de finanțare - fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, alte surse legal constituite 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
CONSILIER, 

Silvia Cobârlie 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

CONSILIER, 
Silvia Cobârlie 

 


