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REFERAT 

 

  Priveste : aprobarea  revizuirii documentatiei tehnico – economice  faza PROIECT  TEHNIC la 

obiectivul de  investitii ,,Magazie pentru depozitat materiale, zona sere, municipiul 

Alexandria” 

 

 

Avand in vedere prevederile art. 129. alin. (1), art.136, alin.(1), art. 139, alin. (1) si alin. (5), 

art. 196, alin. (1), lit.a) din OUG nr. 57//2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local  in exercitarea in 

exercitarea atributiilor ce ii revin,  aprobă, la propunerea Primarului, documentaţiile tehnico – economice 

pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii, solicitam aprobarea  prin proiect de hotarare a  

revizuirii documentatiei tehnico – economice  faza PROIECT TEHNIC la  obiectivul de investitii  “Magazie 

pentru depozitat materiale, zona sere, municipiul Alexandria”. 
 

  Prin revizuirea documentatiei tehnico-economice PROIECT TEHNIC la  obiectivul  de 

investitii ,, Magazie pentru depozitat materiale, zona sere, municipiul Alexandria”  se urmareste o   

imbunatatire a conditiilor de desfasurare a activitatii personalului si realizarea unei constructii ce va adaposti 

articole de gradinarit, motounelte, utilaje, fata  de factorii externi. 

Analiza economica si tehnica 

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA): 358,429 mii leii/73,548 mii euro (Curs BNR din 

data de 14.10.2020/1 euro = 4,8734 lei); 

C+M ( inclusiv TVA) = 284,176 mii lei/ 58,312 mii euro; 

Durata de executie a obiectivului: 6 luni; 

Capacitati fizice: 

     -  Utilitate:    Spatiu de depozitare; 

 -  Regim de inaltime:  Parter; 

 -  Inaltime nivel : 5,63 ml; 

 -  Arie utila:  164,35 mp; 

 -  Arie construita: 173,5 mp; 

 -  Acoperis:  Sarpanta pe structura metalica  si invelitoare din panouri tip ISOPAN – panta 

15 º; 

 - Tamplaria usilor si ferestrelor:     PVC cu geam dublu termorezistent; 

 - Suprastructura  -  stalpi de cadru  cu sectiunea IPE 180, grinzi  de cadru cu sectiunea IPE 160 si 

elemente de rigidizare; 

Categoria de importanta:   C (normala) 

 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca este necesara aprobarea  revizuirii  

documentatiei tehnico – economice faza PROIECT TEHNIC la obiectivul de investitii ,,Magazie 

pentru depozitat materiale, zona sere, municipiul Alexandria”.  
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