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HOTARARE 
 

Priveste : aprobarea indicatorilor tehnico – economici  la  obiectivul de investitii 
            ,,Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria” 

 

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

vedere: 

- expunerea  de  motive nr.4357/23.02.2011 a  Primarului  municipiului  Alexandria; 

- raportul  nr.4358/23.02.2011 al  Serviciului Investitii Dirigentie de Santier Achizitii Publice si al Directiei 

Buget Finante Taxe si Impozite; 

- 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” ,, 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 ,,Amenajare locuri de joaca si 

relaxare in municipiul Alexandria”, 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 prevedrile HCL nr.185/29 septembrie 2009 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici  la  obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul 

Alexandria” 

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 
 

Priveste :  aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii 
,,Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria” 

 
 

Prin HCL nr. nr.185/29 septembrie 2009 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici la obiectivul 
,,Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria”. 

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, 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% si indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
,,Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria”, s-au modificat conform anexei din 
prezenta H.C.L. 

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 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 
Priveste :  aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii 

,,Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria” 
. 

 

Prin HCL nr. nr.185/29 septembrie 2009 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici la obiectivul 

,,Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria”. 

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 

,,Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria”, 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 DRĂGUŞIN 

 
 
 
 
 



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

Indicatorii tehnico-economici  la obiectivului de investitii 

,,Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria” 

 
 

Valoarea  totala  a investitiei  ( inclusiv TVA )= 2.014.868,51 LEI; 

Din  care : 

                     - constructii montaj (C+M)=1.826.124 LEI; 

Din  care : 

    1. Gradinita Nr.3 - valoarea totala a lucrarilor(inclusiv TVA) = 61.192,55 LEI 

    2. Gradinita Nr.6 - valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 99.186,11 LEI 

    3. Gradinita Nr.7 - valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 79.931,39 LEI 

    4. Gradinita Nr.8 - valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 80.381,51 LEI 

    5. Gradinita Nr.9 - valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 61.405,92 LEI 

    6. Gradinita Nr.9 (loc.2) - valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 113.103,07 LEI  

    7. Gradinita Nr.10 - valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 39.760,87 LEI 

    8. Gradinita Nr.11 (Loc.1) - valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 55.371,79 LEI  

    9. Gradinita Nr.11(Loc.2) - valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 32.934,18 LEI 

   10. Parc Catedrala - valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 153.630,27 LEI 

   11. Parc Padurea Vedea - valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 177.342,37 LEI 

   12. Parc Primarie - valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 299.302,67 LEI 

   13. Strada Dunarii - valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 95.752,19 LEI 

   14. Strada Negru Voda - valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 96.855,36 LEI 

   15. Strada 1 Decembrie - valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA) = 130.197,30 LEI 

   16. Bloc ANL -Bl.S3-S4 - valoarea totala a lucrarilor (inclusivTVA) = 109.629,37 LEI 

               17. Zona Bucuresti-valoarea totala a lucrarilor (inclusiv TVA)=113.021.92 LEI 
    

Capacitati fizice: 

1. Platforma de acces rasinoase 

2. Platforma patrata cu acoperis din PAFS cu tobogan drept din PAFS formata din: 



    - 4 stalpi de rasinoase 

    - podea de rasinoase 

    - garduri metalice cu ulucute si maini curente 

    - organe de asamblare metalice tip 90 grade si suruburi cu piulite 

    - acoperis din poliester armat cu fibra de sticla 

 

3. Tub drept de conexiune din PAFS 

4. Platforma cu acoperis din PAFS cu tobogan elicoidal din PAFS 

5. Echipament pe arc elicoidal-tip luna cu balansare verticala 

6. Echipament pe arc elicoidal-tip soare cu balansare verticala 

7. Echipament de leganare cu structura din lemn cu 2 sezuturi din HDPE para componente 

toxice; 

8. Casuta de joaca din HDPE cu masuta si doua bancute 

9. Nisipar 4x4 m 

10. Granuflex (covor elastic din cauciuc) 

11. Bordura rasinoase pe conturul terenului 

12. Pietris (margaritar) cu densitate granulometrica 0.4-0.8 mm, ca suprafata de contact in 

interiorul amenajarii 

13. Nisip fin in nisipar 

14. Echipament sportiv (fitness) format din: 

    - aparat intarire muschi stomac si abdomen spate 

   - aparat dublu pentru extensie si mers 

   - masa sah cu bancute 

   - aparat dezvoltarea fortei de impingere a picioarelor 

   - aparat Gallows(de sustinere in consola) si dezvoltare a corpului 

   - aparat bicicleta si step 
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