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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 
Priveste:  aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investitii 

,,Retele tehnico edilitare, locuinte colective in regim de inchiriere – zona Pepiniera II – Peco-rest de 

executat” in Municipiul Alexandria 

 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
Prin Expunerea de motive nr. 11405/22.05.2019, Primarul Municipiului Alexandria propune 

aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investitii ,,Retele 
tehnico edilitare, locuinte colective in regim de inchiriere – zona Pepiniera II – Peco-rest de 
executat” in Municipiul Alexandria. 

Scopul investitiei este de a asigura finalizarea executiei retelelor de utilitati care sunt in sarcina 
autoritatii locale odata cu finalizarea executiei locuintelor pentru tineret finantate de la bugetul statului prin 
Agentia Nationala pentru Locuinte in scopul darii in folosinta catre beneficiari. 
 

2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 
Documentatia tehnico – economica, actualizata  conform prevederilor OUG 114/2018, pentru 

obiectivul de investitii ,,Retele tehnico edilitare, locuinte colective in regim de inchiriere – zona 
Pepiniera II – Peco-rest de executat” in Municipiul Alexandria, cuprinde urmatoarele categorii de lucrari: 

- Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare; 
 

Valoarea  totala  a investitiei (inclusiv TVA)  =722.983,44 lei ;  
 
din care: 
               -  constructii montaj  (inclusiv TVA - C+M) = 715.843,44 lei ;   
 

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: 



 Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 

măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 Prevederile Instructiunii nr. 1/2019 pentru modificarea Instructiunii Presedintelui Agentiei Nationale 

pentru Achizitii Publice nr.2/2018, privind ajustarea pretului de achizitie publica/sectoriala; 

 Prevederile art. 291 alin. 1 lit (b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 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; 

 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 

valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investitii ,,Retele tehnico 

edilitare, locuinte colective in regim de inchiriere – zona Pepiniera II – Peco-rest de executat” 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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