
ROMANIA 
JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a revizuirii 
Proiectului Tehnic ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup 
Școlar Tehnic)”, în cadrul contractului de finanțare nr.6250/27.10.2020, finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Operațiunea/Obiectiv 
Specific 4.5  

 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, având în 

vedere: 

 Referatul de aprobare nr.99300/09.12.2022 al Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr.99301/09.12.2022 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; 

   Contractul de finanțare nr.6250/27.10.2020 ce are ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru 
implementarea Proiectului nr.124095 intitulat ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic 
nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”; 

   Instrucțiunea AMPOR nr.82/24.08.2018 - îndrumare pentru depunerea proiectelor tehnice de execuție 
ulterior semnării contractelor de finanțare, pentru modificarea studiilor de fezabilitate sau a Proiectelor 
tehnice de execuție și pentru evitarea corecțiilor financiare urmare modificării Proiectelor tehnice de 
execuție; 

 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 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 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. 1. Se aprobă  proiectul ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 
Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”,  finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5. 



Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul 
Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, în cuantum de 4.079.528,32   lei (inclusiv TVA), 
din care valoarea totală eligibilă în cuantum de 3.064.018,50 lei (inclusiv TVA) și valoarea totală neeligibilă 
în cuantum de 1.015.509,82 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile în cuantum de 1.015.509,82 lei lei (inclusiv TVA), cât și contribuția 
de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de lei 61.280,36 lei (inclusiv TVA), reprezentând 
cofinanțarea proiectului ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost 
Grup Școlar Tehnic)”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, 
pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Municipiul 
Alexandria.  

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6.  Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria, Victor DRĂGUȘIN, să semneze toate 
actele necesare în numele Municipiului Alexandria. 

Art. 7. Se aprobă indicatorii tehnico-economici urmare a revizuirii Proiectului Tehnic pentru 
obiectivul de investiții: ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost 
Grup Școlar Tehnic)”, cuprinși în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul propriu 

www.alexandria.ro/ al Primăriei Municipiului Alexandria. 

Art. 9. 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 
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JUDEȚUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr.99300/09.12.2022 

REFERAT DE APROBARE 

 

Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a revizuirii 
Proiectului Tehnic ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup 
Școlar Tehnic)”, în cadrul contractului de finanțare nr.6250/27.10.2020, finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Operațiunea/Obiectiv 
Specific 4.5 

 
În vederea actualizării specificațiilor tehnice s-a efectuat o cercetare de piață în urma căreia s-a 

constat ca produsul Edison-Protecții electrice și electromagnetice descries în Fișa tehnică nr.77 și produsul 
Edison – Protecție cu bariere luminoase –Fișa tehnică nr.78, nu se mai comercializează. 

Ținând cont de acest aspect, se  înlocuiesc în cadrul formularelor F5 –Fise tehnice nr. 77 si nr. 78, 
produsele prevăzute inițial în proiect cu produse similar Edusafe –Protecții electrice și electromagnetice 
descries in Fisa tennica nr.77  și produsul Edusafe –Dispozitiv de protecție optoelectronică-Fisa tehnică 
nr.78. Noile produse au funcțiuni similar necesare asigurării procesului educațional cât și asigurării 
necesarului de cunoștințe ale elevilor în activitățile desfăsurate în cadrul laboratorului de electrotehnică. 

De asemenea în cadrul tuturor formularelor F5-fise tehnice au fost actualizate specificațiilor tehnice 
prin introducerea specificațiilot cu valori minime cțt și valori maxime, astfel încat să nu fie restricționați 
ofertanții, atât timp cât aceștia respect performanțele dorite/impuse de proiectant. 

Caracteristicile prezentate în fișele actualizate nu schimbă nici utilajele si nici dotările inițiale 
cuprinse în proiectul tehnic. 
  Proiectul  se referă la realizarea de investiții destinate învățământului profesional  şi tehnic si sunt 
avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții: 

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru 
învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli 
profesionale). 
Obiectivul specific il reprezintă creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața 

forței de muncă. 
  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.  

Scopul proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de 

muncă prin reabilitarea și modernizarea clădirii laboratoare a Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

Victor DRĂGUȘIN 

 
 
 
 



JUDEȚUL TELEORMAN 
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

  DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII  

  SERVICIIUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE INTERNĂ ȘI EXTERNĂ 

  DIRECȚIA ECONOMICĂ  

  DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 

  Nr.99301/09.12.2022 

 
 

 
RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 
 

Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a revizuirii 
Proiectului Tehnic ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup 
Școlar Tehnic)”, în cadrul contractului de finanțare nr.6250/27.10.2020, finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Operațiunea/Obiectiv 
Specific 4.5 

 
În vederea actualizării specificațiilor tehnice s-a efectuat o cercetare de piață în urma căreia s-a 

constat ca produsul Edison-Protecții electrice și electromagnetice descries în Fișa tehnică nr.77 și produsul 
Edison – Protecție cu bariere luminoase –Fișa tehnică nr.78, nu se mai comercializează. 

Ținând cont de acest aspect, se  înlocuiesc în cadrul formularelor F5 –Fise tehnice nr. 77 si nr. 78, 
produsele prevăzute inițial în proiect cu produse similar Edusafe –Protecții electrice și electromagnetice 
descries in Fisa tennica nr.77  și produsul Edusafe –Dispozitiv de protecție optoelectronică-Fisa tehnică 
nr.78. Noile produse au funcțiuni similar necesare asigurării procesului educațional cât și asigurării 
necesarului de cunoștințe ale elevilor în activitățile desfăsurate în cadrul laboratorului de electrotehnică. 

De asemenea în cadrul tuturor formularelor F5-fise tehnice au fost actualizate specificațiilor tehnice 
prin introducerea specificațiilot cu valori minime cțt și valori maxime, astfel încat să nu fie restricționați 
ofertanții, atât timp cât aceștia respect performanțele dorite/impuse de proiectant. 

Caracteristicile prezentate în fișele actualizate nu schimbă nici utilajele si nici dotările inițiale 
cuprinse în proiectul tehnic. 

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. 

Prin Obiectivul Specific 4.5 din POR 2014-2020 sunt finanțate proiectele care cresc calitatea 

infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, avându-se în vedere realizarea 

urmatoarelor tipuri de activități: 

 construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educaționale pentru 

învatamantul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice și școli 

profesionale). 



Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este creșterea calității infrastructurii 

educaționale relevante pentru piața forței de muncă prin reabilitarea si modernizarea clădirii laboratoare a 

Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria. 

Obiectivele specifice ale proiectului vor consta în: 

1. OS 1. Creșterea calității infrastructurii educaționale prin reabilitarea și modernizarea clădirii 
laboratoare a Liceului Tehnologic nr.1. 

2. OS 2. Asigurarea unui proces educațional modern la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria prin 
dotarea și utilarea corespunzătoare a clădirii laboratoare. 

Proiectul vizeaza îmbunătațirea infrastructurii educaționale a unei unități de învațământ profesional și 
tehnic din Alexandria, respectiv a Liceului Tehnologic nr.1. Numărul de elevi înscris în anul școlar 2018 - 
2019, conform cifrei de școlarizare aprobate este de 667 elevi. Pentru anul școlar 2019 - 2020, cifra de 
școlarizare aprobată este de 764 elevi, reprezentând o creștere de 14,5% față de anul școlar precedent. 
Potrivit PRAI Sud-Muntenia 2016-2015, Teleorman este județul cu cea mai mică pondere a învățământului 
profesional în numărul total al elevilor cuprinşi în învăţământul liceal şi profesional, cu o medie de 2,8% față 
de media regiunii de 7,5%. PRAI a preluat informații din Studiu previzional privind nevoile de formare 
profesională la nivel regional și județean – realizat în sprijinul planificării strategice a ofertei de pregătire 
prin Învățământul profesional și tehnic, în care au fost evidențiate ca sectoare de industrii relevante pentru 
regiune, în ordinea numarului de locuri de muncă comunicate ca vacante, sectorul de distribuție a apei, 
salubritate, deșeuri, sectorul Activități de servicii administrative și servicii suport. Prin specializările oferite 
(tehnician în transporturi, tehnician în automatizări, tehnician în activitati economice, mecanic auto), oferta 
educațională răspunde primului sector, fiind corelată cu piața forței de muncă (CPM). 
 

ANALIZA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ 
Categoriile de lucrări destinate creșterii calității infrastructurii educaționale propuse în cadrul obiectivului de 
investiții cuprind: 

a) Lucrări de intervenție propuse asupra anvelopei construcției: 

 Desființare tâmplărie din aluminiu axele 10 – 14 și D-C și înlocuirea acestei tâmplării cu una din 

PVC cu performanța energetică superioară ; 

 se pastrează  dimensiunile ferestrelor și ușilor existente ; 

 pentru ventilarea naturală în laboratorul electrotehnic, precum și în atelierul de instruire tehnologică 

se propune înlocuirea unor ochiuri de geam cu fereastre  cu deschidere oscilobatantă;  

 montarea unui sistem de climatizare performant, adaptat spațiilor care fac obiectul proiectului; 

 pentru creșterea randamentului instalației de încălzire, precum și a sistemului de climatizare, se va 

monta, la 3,50 m înălțime, un plafon casetat; 

 demontarea învelitoarii din tablă; 

 executarea unei învelitori noi, din tablă ambutisată multistrat ; 

 refacerea instalației de paratrăsnet; 

 demontarea burlanelor din tablă ; 

 montarea jgheaburilor și  burlanelor din tablă ambutisată multistrat ; 

 desfacerea termoizolației exterioare din polistiren de 5 cm grosime și înlocuirea ei cu  termosistem 

din polistiren de 10 cm grosime.  

        b) Lucrări de intervenție propuse pentru instalațiile aferente clădirii: 

             Instalații electrice: 



 racord electric din tabloul electric general de distribuție amplasat în PCZ;  
 completarea prizei de pământ;  
 amplasarea a două tablouri electrice de forță în atelierul de prelucrări și laboratorul de 

electrotehnică, conform planșa E1; 
 circuite de forță, conform planșa E1; 

De asemenea amenajarea laboratoarelor și atelierelor de mecanică și electrotehnică cuprind și dotări 

didactice care constau în mașini de frezat, strunguri, osciloscop, trusa electronistului, trusa electrotehnistului, mobilier 

(mese de lucru și dulapuri metalice), calculatoare, softuri și licențe. 

 
 

 
 

             PRINCIPALII  INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

1. Valoarea totală investitie (INV), inclusiv TVA (mii lei) -  4.079.528,32   lei  inclusiv TVA, din 

care: 

       -construcții-montaj (C+M); - 1.671.891,55 lei inclusiv TVA 

2. Durata de realizare (luni) -11 luni, din care 6 luni pentru lucrările de C+M; 

            

 
       LEGALITATEA INVESTITIEI 
 

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

   Contractul de finanțare nr.6250/27.10.2020 ce are ca obiect acrodarea finanțării nerambursabile pentru 
implementarea Proiectului nr.124095 intitulat ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic 
nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”; 

   Instrucțiunea AMPOR nr.82/24.08.2018- îndrumare pentru depunerea proiectelor tehnice de execuție 
ulterior semnării contractelor de finanțare, pentru modificarea studiilor de fezabilitate sau a proiectelor 
tehnice de execuție și pentru evitarea corecțiilor financiare urmare modificării Proiectelor tehnice de 
execuție. 

 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 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 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 aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor legate de proiect ca urmare a revizuirii Proiectului Tehnic ,,Reabilitare clădire 
laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, în cadrul contractului 
de finanțare nr.6250/27.10.2020, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5. 

 

 

 

 

 

           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. 378/19 Decembrie 2022 

 

 
 
 

 

 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI,  AFERENŢI 
OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost 
Grup Școlar Tehnic)’’, în Municipiul Alexandria 

 

 

 

 

 

1. Valoarea totală investitie (INV), inclusiv TVA (mii lei) -  4.079.528,32   lei  inclusiv TVA, 
din care: 

       -construcții-montaj (C+M); - 1.671.891,55 lei inclusiv TVA 

 

2. Durata de realizare (luni) -11 luni, din care 6 luni pentru lucrările de C+M; 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
Consilier, 

Gina Georgeta CUREA 
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