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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 

Priveste: aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractului de achizitie 
publica pentru stabilirea valorii de finantare a obiectivului de investitii ,,Infrastructura si utilitati pe 
Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria” 

 
 

 
1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 
Prin Expunerea de motive nr. 10737/11.05.2018, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general 
actualizat dupa incheierea contractului de achizitie publica pentru stabilirea valorii de finantare a 
obiectivului de investitii ,,Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. 
in Municipiul Alexandria”. 

In anul 2014 Municipiul Alexandria a beneficiat de finantare, conform contractului nr. 
7297/13.11.2014 si contractului nr.7296/13.11.2014, din fonduri de la bugetul de stat in baza prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locala, Subprogramul ,,Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor”, Domeniul specific 
,,Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare, ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale 
si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor, pentru obiectivul de investitii ,,Infrastructura si utilitati pe 
Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria, judetul Teleorman”. 

In conformitate cu prevederile HCL nr. 148/30 mai 2013 cu privire la aprobarea documentatiei 
tehnico economice pentru obiectivul de investitii ,,Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele 
– incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”, categoriile de lucrari cuprinse in cadrul obiectivului de 
investitii sunt urmatoarele: 

 Infrastructura rutiera: 
 strazi si trotuare = 2525 ml; 
 Retele hidroedilitare: 
 retea alimentare cu apa=2004 ml; 
 retea canalizare menajera=2086 ml; 
 retea canalizare pluviala=2340 ml; 
 retea de distributie gaze PE Dn63 SDR11=942 ml; 
 retea de distributie medie tensiune+joasa tensiune=3250 ml; 



 retea de iluminat public=2800 ml; 
 retea curenti slabi=2000 ml; 

Avand in vedere conditiile de eligibilitate prevazute de Normele metodologice pentru punerea in 
aplicare a 

prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala din 09.05.2013, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si 
administratiei publice nr. 1851 din 9 mai 2013 cu modificarile si completarile ulterioare, se impune 
actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu 
Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”, dupa incheierea contractului de achizitie 
publica pentru stabilirea valorii de finantare. 

Astfel, in urma incheierii contractului de executie lucrari nr. 31966/09.12.2014, având ca obiect 
,,Infrastructură şi utilităţi pe Şoseaua Turnu Măgurele incinta fostei U.M. în Municipiul Alexandria”, 
intre Municipiul Alexandria si S.C. Administratia Strazilor, Constructii Edilitare S.R.L., si tinand cont de 
faptul ca executia lucrarilor de  ,,Extindere a retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea 
consumatorilor individuali din zona fostei U.M. in Municipiul Alexandria” se realizeaza in baza contractului 
de cofinantare nr. 20.1.TR/1319/18.08.2017 incheiat intre Municipiul Alexandria si operatorul de distributie 
energie electrica Distributie Energie Oltenia S.A., aprobata prin HCL nr. 211/31.07.2017, cat si faptul ca in 
perspectiva accesarii fondurilor europene nerambursabile in cadrul apelului de proiecte nr. 
POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea C – Iluminat 
public, aferent Programului POR 2014-2020, a fost elaborat Studiul de fezabilitate„ Retea de iluminat public 
pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei UM”, in conformitate cu cerintele Ghidului de finantare, se 
impune aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractului de achizitie publica pentru 
stabilirea valorii de finantare a obiectivului de investitii ,,Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu 
Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”. 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

1. Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) = 10.260,681 mii lei; reprezentand = 2.309,872 mii 
euro : 
 din care: 
- Constructii montaj (C+M) (inclusiv TVA) = 9.050,974 mii lei; reprezentand = 2.037,544 mii 

euro;  
Valori exprimate in lei/euro la cursul lei/euro de 1 euro = 4,4421  lei din 20.11.2014;  

2. Capacităţi (în unităţi fizice); 
 Infrastructura rutiera: 
 strazi si trotuare = 2525 ml; 
 Retele hidroedilitare: 
 retea alimentare cu apa=2004 ml; 
 retea canalizare menajera=2086 ml; 
 retea canalizare pluviala=2340 ml; 

  
3. Sursele de finantare  

Finantarea se va face din fonduri de la bugetul local al Municipiului Alexandria si din bugetul de stat. 
 

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

urmatoarelor acte normative : 



 Prevederile Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Locala din 09.05.2013, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si 
administratiei publice nr. 1851 din 9 mai 2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile din Anexa nr. 4, pct A, art. 5 din H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi 
a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 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 (2) 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 devizului general actualizat dupa incheierea contractului de achizitie publica pentru 
stabilirea valorii de finantare a obiectivului de investitii ,,Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu 
Magurele – incinta fostei U.M. 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. 
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