
R O M Â N I A
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind: aprobarea valorii finale a obiectivului de investiţii ”Sistematizare verticală şi racorduri 
la utilităţi la Centru Multifuncţional pentru tineri”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, în 
urma finalizării lucrărilor.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere:
∑ Referatul de aprobare nr. 14875 din 21.02.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul comun de specialitate nr. 14877 din 21.02.2022 al Direcției Tehnic Investiții și al Direcției 

Economice;
∑ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
∑ O.G. nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru ajustarea prețurilor 

contractelor de achiziție publică;
∑ 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;
∑ H.G nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico 

economice 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 

Administrativ 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 valoarea finală a obiectivului de investiții ”Sistematizare verticală si racorduri la 
utilități la Centru Multifuncțional pentru tineri”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, in urma 
finalizării lucrărilor, conform Devizului general la finalizarea lucrărilor, prevazut in Anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- Valoarea totala: 1.230.004 lei (TVA inclus);
- din care C+M: 1.026.119 lei (TVA inclus)

Art.2. 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,

Marian Dragos Petcu Alexandru Răzvan Ceciu

ALEXANDRIA
Nr.  36/ 28 Februarie 2022



JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Nr. 14875 din 21.02.2022

REFERAT DE APROBARE

Privind: aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ”Sistematizare verticală si 

racorduri la utilități la Centru Multifuncțional pentru tineri”, din Municipiul Alexandria, Județul 

Teleorman, in urma finalizării lucrărilor.

În anul 2015, Municipiul Alexandria a solicitat admiterea la finanțare a obiectivului ,,Centru 

Multifuncțional pentru tineri’’ către Compania Natională de Investiții – CNI S.A., solicitare ce a fost admisă.In 

conformitate cu regulamentul de finanțare a execuției pentru construirea obiectivului de către Compania 

Natională de Investiții – CNI S.A., racordarea acestuia la rețelele de utilități este obligativitatea autorității 

locale.

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. 

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 Economică in vederea 

aprobării valorii finale a obiectivului de investiții ”Sistematizare verticală si racorduri la utilități la Centru 

Multifuncțional pentru tineri”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, in urma finalizării lucrărilor.

PRIMAR,

Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL  TELEORMAN

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 14877 din 21.02.2022

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privind: aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ”Sistematizare verticală si 
racorduri la utilități la Centru Multifuncțional pentru tineri”, din Municipiul Alexandria, Județul 
Teleorman, in urma finalizării lucrărilor.

NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Prin Referatul de aprobare nr. 14875 din 21.02.2022, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea valorii finale a obiectivului de 

investiții ”Sistematizare verticală si racorduri la utilități la Centru Multifuncțional pentru tineri”, din

Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, in urma finalizării lucrărilor.

În anul 2015, Municipiul Alexandria a solicitat admiterea la finanțare a obiectivului ,,Centru 

Multifunctional pentru tineri’’ catre Compania Nationala de Investitii – CNI S.A., solicitare ce a fost admisă.In 

conformitate cu regulamentul de finanțare a execuției pentru construirea obiectivului de către Compania 

Natională de Investiții – CNI S.A., racordarea acestuia la rețelele de utilități este obligativitatea autorității 

locale.

Având in vedere contractul încheiat in baza Legii nr. 98/2016 si aflat in derulare la momentul intrării 

in vigoare a Ordonanței nr.15/2021, inregistrat sub nr. 6231/08.03.2021 ce are ca obiect  Execuție lucrări 

pentru realizarea obiectivului de investiții ”Sistematizare verticală si racorduri la utilități la Centru 

Multifuncțional pentru tineri”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, adresa operatorului economic 

SC TEAM STAR SUD 2019 SRL, nr. 471/008.09.2021 inregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 

21325/08.09.2021, tinând cont de prevederile OUG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal 

bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții, ajustarea prețurilor se face la fiecare 

solicitare de plată, pe intreaga perioadă de derulare a contractului, până la finalizarea si recepționarea 

lucrărilor aferente obiectivului de investiții, conform prevederilor legale in vigoare la data efectuării recepției, 

exclusiv pentru restul fizic rămas de executat la data intrării in vigoare a Ordonanței nr. 15/2021, pe baza 

situațiilor de lucrări insușite de executant, diriginte de șantier si autoritatea contractantă si luând in considerare 

prevederile art. 221 alin (1) lit e din Legea 98/2016, cu modificările si completările ulterioare si art. 164 alin (4) 

din HG nr. 395/2016, cu modificăile si completările ulterioare, au rezultat următoarele valori:

- Lei (fara T.V.A.) Lei T.V.A. Lei(cu T.V.A.)

Valoare totală 1.035.131 194.873 1.230.004
din care C+M 862.285 163.834 1.026.119



SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIEI

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: 

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

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

contractelor de achiziție publică;

∑ 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;

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

economice 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 

Administrativ 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 valorii finale a obiectivului de investitii ”Sistematizare verticala si racorduri la utilitati la Centru 

Multifunctional pentru tineri”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, in urma finalizarii lucrarilor,

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.36/_28 Februarie 2022





PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,

Marian Dragoș Petcu








