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HOTARARE 
 

Privind : aprobarea indicatorilor tehnico – economici  la  obiectivul de investitii, 

,,Reabilitare cartier locuinte zona blocuri 200” 

 

Consiliul  Local  al  municipiului  Alexandria ,  judetul  Teleorman,  intrunit  in  sedinta ordinara, avand  in  

vedere: 

- expunerea  de  motive nr.4383 /24.02.2011.a  Primarului  municipiului  Alexandria; 

- raportul  nr.4382/al  Serviciului  Investitii Dirigentie de Santier Achizitii Publice; 

- raportul  comisiilor  de  specialitate  pe  domenii  de  activitate  ale  Consiliului  Local  al municipiului  

Alexandria; 

-  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/26.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 

- H.C.L. nr.19/10.02.2011 privind aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2011; 

- 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 “ si ale alin. (4 ), lit.  „a” si  „d”  din  Legea  215 din 23 aprilie  2001  a  

administratiei publice  locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

  In  temeiul  prevederilor  art.  45, alin. (1) si (3)  si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b”  din  Legea  nr. 215 din 23 

aprilie 2001  a  administratiei  publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE : 
Art.  1.  Se  aproba indicatorii tehnico-economici  la  obiectivul de investitii, ,,Reabilitare cartier locuinte 

zona blocuri 200” ca urmare a modificarii cotei TVA de la 19% la 24%, conform  anexei care face parte  integranta  

din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu data prezentei isi inceteaza prevederile HCL nr.98/20 mai 2010 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico – economici  la  obiectivul de investitii ,,Reabilitare cartier locuinte zona blocuri 200”. 

Art.  3.  Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi înaintată institutiei Prefectului judeţului 

Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Investiţii Dirigentie de 

Santier Achizitii Publice si Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite pentru cunoaştere şi  punere în aplicare. 
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R A P O R T   DE  S P E C I A L I T A T E 
 

Privind:  aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii 
,,Reabilitare cartier locuinte zona blocuri 200” 

 
 

Prin HCL nr. nr.98/20 mai 2010 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici la obiectivul  

,,Reabilitare cartier locuinte zona blocuri 200”. 

Avand in vedere ca la data sedintei Consiliului Local, cota de TVA valabila conform Codului 

Fiscal era de 19%, indicatorii proiectului s-au aprobat cu acest procent. 

De la data de 01 iulie 2010 au intrat in vigoare modificarile Codului Fiscal, prevazute in 

Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 58/26.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, in urma carora cota de TVA a crescut de la 

19% la 24%. 

Ca urmare a modificarilor cotei de TVA la 24% si indicatorii tehnico-economici ai proiectului 

,,Reabilitare cartier locuinte zona blocuri 200”, s-au modificat. 

Valoarea totala a investitiei, in preturile din data de 20 mai 2010 este de 11.083,137 mii lei, 

inclusiv TVA, din care: 

- 9.140,276 mii lei, reprezinta constructii-montaj 

- 564,97 mii lei, reprezinta dotari + utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj.  

Având în vedere H.C.L. nr.19/10 februarie 2011 privind aprobarea bugetului general al 

municipiului Alexandria pe anul 2011, 

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), lit. a) si d) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul  art. 45, alin. (1) şi (3), ale art. 115, alin. (1), lit. b) din  Legea nr. 215 din 23 aprilie 

2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Solicitarea este necesară, oportună şi legală, drept pentru care se va întocmi un proiect 

de hotărâre în acest sens care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

   
 

DIRECTOR B.F.T.I.,       SEF SERVICIU I.D.S.A.P, 
Haritina GAFENCU                   Maria GOGOI   
                           

 



 
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                                                                          ANEXA  la 
CONSILIUL  LOCAL                                                                  HCL  nr._______/_____________2011 
 
 
 
 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici  la obiectivului de investitii 
,,Reabilitare cartier locuinte zona blocuri 200” 

 
 

Valoarea  totala  a investitiei ( inclusiv TVA)  = 11.548,81 mii lei 

           din care:  

        -  constructii montaj   (C+M) = 9.524,29 mii  lei ;  

        - dotari+utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj = 588,75 mii lei;  

Capacitati fizice: 

-alei pietonale si carosabile inclusiv spatiile de parcare-1508 m cu o suprafata de 21175 mp 

            - parcari prevazute numai pt.autoturisme-360 locuri de parcare 

            - trotuarele au o supraf.de 4048 mp astfel: 

            - trotuar peste tronsonul  cuprins intre str.Libertatii si str.Cuza –Voda-supraf.de 2273 mp 

            - trotuar peste tronsonul cuprins intre str.Cuza Voda si str.Al.Ghica-supraf.de 1175 mp 

             - banchete-96 buc 

            - locuri de joaca pentru copii-85 mp 

            - locuri de socializare cu gratar-36 mp 

           - gardulet plasa bordurata(1,0 m inaltime) cu diametrul de 1.5”- lungime 6109 m in jurul spatiilor 

verzi 

            - iluminat-60 stalpi de iluminat ecologic amplasati in special de-a lungul aleilor carosabile si 

pietonale 

           - scurgerea apelor-se asigura prin sistemul de canalizare existent-20 noi guri de scurgere 

            - sistem de  irigatii automatizat pentru spatiile verzi 
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                                                        EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul 

,,Reabilitare cartier locuinte zona blocuri 200” 

 

 

Prin HCL nr. nr.98/26 mai 2010 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici la obiectivul 

,,Reabilitare cartier locuinte zona blocuri 200”. 

De la data de 01 iulie 2010 au intrat in vigoare modificarile Codului Fiscal, prevzazute in 

Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 58/26.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, in urma carora cota de TVA a crescut de la 

19% la 24%. 

Ca urmare a modificarilor cotei de TVA la 24%, indicatorii tehnico-economici ai proiectului 

,,Reabilitare cartier locuinte zona blocuri 200” trebuie actualizati cu aceasta cota de TVA. 

Dupa intocmirea raportului de specialitate si avizarea de catre comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local al municipiului Alexandria, proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive a 

Primarului municipiului Alexandria, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului si avizul comisiilor de specialitate va fi prezentat spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
VICTOR  DRAGUSIN 
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