
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico - economice la obiectivul de investitii 
               ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Tudor Vladimirescu tronsonul 
                 cuprins intre strazile Negru Voda si Alexandru Ghica in 
                 Municipiul Alexandria”. 

 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere: 
 Expunerea de motive nr. 24328/25.10.2013 a Primarului Municipiului Alexandria; 
 Raportul de specialitate nr. 24329/25.10.2013 al Directiei Tehnic Investitii si al 

Directiei Buget Finante Taxe si Impozite; 
 Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria; 
 Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele 

publice locale; 
 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 45 alin. (1) si (3) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
Art. 1. Se aproba documentatia tehnico – economica la obiectivul de investitii                      

,,Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Tudor Vladimirescu tronsonul                 
cuprins intre strazile Negru Voda si Alexandru Ghica in  Municipiul 
Alexandria”conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Directiei Tehnic Investitii si Directiei Buget Finante Taxe si 
Impozite, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
           PRESEDINTE DE SEDINTA 
      Consilier,               
                  Gina Georgeta CUREA  
 
                                                                                                                  CONTRASEMNEAZA 
                                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                                     Jr. Iulian PURCARU 
Alexandria 
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JUDETUL TELEORMAN 
  PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
  Nr.24328/25.10.2013 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
Priveste: aprobarea documentatiei tehnico - economice la obiectivul de investitii 
               ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Tudor Vladimirescu tronsonul 
                 cuprins intre strazile Negru Voda si Alexandru Ghica in 
                 Municipiul Alexandria”. 

 
Municipiul Alexandria are o retea stradala in lungime de aprox. 72 km din care 

aprox. 7 km au un sistem rutier nemodernizat fiind din pamant. 
In concluzie se poate spune ca starea tehnică a reţelei rutiere a Municipiului 

Alexandria este bună. 
Participarea elementelor de peisaj la imaginea urbana datorita apropierii lor de 

centru este unul dintre factorii pozitivi pentru perceptia orasului in general, in timp ce 
facilitatile recreative si sportive dezvoltate in legatura cu acestea au sansa de a deveni 
atractii importante. 

In Municipiul Alexandria s-au derulat in anii anteriori o serie de proiecte de 
reabilitare la nivelul infrastructurii rutiere si edilitare, urmarind ca principal scop 
ridicarea nivelului de civilizatie si imbunatatirea conditiilor de trai a locuitorilor din 
acele zone, precum si micsorarea consumurilor de energie, materiale, etc. care se reflecta 
in pretul de cost al utilitatilor. 

Avand in vedere ca in cursul anului 2011 au fost reabilitate trotuarele si intrarile 
in curti pe strada Tudor Vladimirescu tronsonul cuprins intre strazile Mircea cel Batran 
si Negru Voda, in vederea asigurarii functionalitatii strazii se impune reabilitarea 
trotuarelor si intrarilor in curti pe intreaga lungime a strazii. 

Prezenta propunere de proiect este relevantă pentru „Programul de realizare a 
trotuarelor şi acceselor la proprietati”. 
Astfel, in urma intocmirii documentatiei tehnico – economice, faza S.F.,  in conformitate 
cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de 
hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia Buget Finante Taxe si Impozite in 
vederea aprobarii documentatiei tehnico - economice la obiectivul de investitii                
,,Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Tudor Vladimirescu tronsonul                 
cuprins intre strazile Negru Voda si Alexandru Ghica in Municipiul Alexandria”. 

 
PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 
 



JUDETUL TELEORMAN 
  PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
  DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 
  DIRECTIA BUGET FINANTE TAXE SI IMPOZITE 
  Nr.24329/25.10.2013 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico - economice la obiectivul de investitii 
              ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Tudor Vladimirescu tronsonul 
                cuprins intre strazile Negru Voda si Alexandru Ghica in 
                Municipiul Alexandria”. 
 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
Prin Expunerea de motive nr. 24328/25.10.2013, Primarul Municipiului 

Alexandria supune dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire 
la aprobarea documentatiei tehnico - economice la obiectivul de investitii ,,Reabilitare 
trotuare si intrari in curti strada Tudor Vladimirescu tronsonul cuprins intre strazile 
Negru Voda si Alexandru Ghica in Municipiul Alexandria”. 

Municipiul Alexandria are o retea stradala in lungime de aprox. 72 km din care 
aprox. 7 km au un sistem rutier nemodernizat fiind din pamant. 

In concluzie se poate spune ca starea tehnică a reţelei rutiere a Municipiului 
Alexandria este bună. 

Avand in vedere ca in cursul anului 2011 au fost reabilitate trotuarele si intrarile 
in curti pe strada Tudor Vladimirescu tronsonul cuprins intre strazile Mircea cel Batran 
si Negru Voda, in vederea asigurarii functionalitatii strazii se impune reabilitarea 
trotuarelor si intrarilor in curti pe intreaga lungime a strazii.  

 
2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 
Prin intocmirea documentatiei tehnico – economice, faza S.F., pentru executia 

urmatoarelor categorii de lucrari, se propune: 
 Lungime totala pe care se vor realiza trotuarele = 1061 ml: 
 Latime trotuare = 1,50 ml; 
Trotuarele vor fi incadrate cu borduri prefabricate de 10 cm x 15 cm, pe fundatie 

din beton C8/C10, fundatia respectiva fiind amplasata pe o fundatie din balast in 
conformitate cu prevederile din ,,Normativul privind alcatuirea structurilor rutiere 
rigide si suple pentru strazi” indicativ NP – 116: 

- pentru trotuare s-a prevazut urmatoarea structura: 
 6 cm pavaj ornamental, pavele fabricate 
 5 cm strat de poza din nisip; 



 10 cm fundatie din balast; 
 

- pentru intrarile in curti s-a prevazut urmatoarea structura; 
 8 cm pavaj ornamental, pavele prefabricate; 
 5 cm strat de poza din nisip; 
 16 cm strat de baza din beton de ciment BCR 3,5 executat intr-un singur 

strat conform SR 183-1; 
 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR  6400/84; 
 

- Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) = 452,85 mii lei; reprezentand 
=101,61 mii euro : 

 
 din care: 

- Constructii montaj (C+M) (inclusiv TVA) = 385,24 mii lei; reprezentand = 86,44 
mii euro;  

 
Valori exprimate in lei/euro la cursul lei/euro de 1 euro = 4,4567  lei din 

septembrie 2013;  
 

3. SURSELE  DE FINANTARE  
Finantarea se va face din bugetul local al Municipiului Alexandria.. 
 

4. LEGALITATEA INVESTITIEI 
Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe 

prevederile urmatoarelor acte normative : 
 Art. 36, alin. (2), lit. b si alin. (4), lit. d din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 Art. 44, din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 
 Art. 45, alin.(1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – Legea 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare 

cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru realizarea proiectului 
,,Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Tudor Vladimirescu tronsonul                 
cuprins intre strazile Negru Voda si Alexandru Ghica in Municipiul Alexandria”. 
consideram ca este oportuna si legala, drept pentru care s-a intocmit proiectul de 
hotarare propus care va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria. 
 
 
 

   DIRECTOR D.T.I.,                                                                      DIRECTOR D.B.F.T.I., 
Maria GOGOI                                                                             Haritina GAFENCU 
 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                       ANEXA la 
CONSILIUL LOCAL                                                 HCL nr.______/________________2013 

 
 

Indicatorii tehnico – economici la obiectivul de investitii ,,Reabilitare trotuare si 
intrari in curti strada Tudor Vladimirescu tronsonul cuprins intre strazile Negru 
Voda si Alexandru Ghica in Municipiul Alexandria”. 
 
 

Indicatori tehnico – economici 

 Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) = 452,85 mii lei; reprezentand= 
101,61 mii euro : 

din care: 
 Constructii montaj (C+M) (inclusiv TVA) = 385,24 mii lei; reprezentand = 

86,44 mii euro;  
 

Valori exprimate in lei/euro la cursul lei/euro de 1 euro = 4,4567  lei din 
septembrie 2013;  

Capacitati fizice (in unitati fizice si valorice): 
 Lungime totala pe care se vor realiza trotuarele = 1061 ml: 
 Latime trotuare = 1,50 ml; 
Trotuarele vor fi incadrate cu borduri prefabricate de 10 cm x 15 cm, pe fundatie 

din beton C8/C10, fundatia respectiva fiind amplasata pe o fundatie din balast in 
conformitate cu prevederile din ,,Normativul privind alcatuirea structurilor rutiere 
rigide si suple pentru strazi” indicativ NP – 116: 

- pentru trotuare s-a prevazut urmatoarea structura: 
 6 cm pavaj ornamental, pavele fabricate 
 5 cm strat de poza din nisip; 
 10 cm fundatie din balast; 

- pentru intrarile in curti s-a prevazut urmatoarea structura; 
 8 cm pavaj ornamental, pavele prefabricate; 
 5 cm strat de poza din nisip; 
 16 cm strat de baza din beton de ciment BCR 3,5 executat 

intr-un singur strat conform SR 183-1; 
 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR  6400/84; 

 
- Durata de realizare a investitiei:6 (sase) luni. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER, 
Gina Georgeta CUREA 

 


