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HOTARARE 
 

Priveste : aprobarea organizarii si desfasurarii licitatiei publice privind realizarea obiectivului  
,,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.4058 /21.02.2011 a  Primarului  municipiului  Alexandria; 

- raportul  nr.4059/21.02.2011 al  Serviciului Investirii Achizitii Dirigentie de Santier Achizitii Publice si al 

Directiei Buget, Finante,Taxe si Impozite; 

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

Alexandria; 

- H.C.L. nr.19/10 februarie 2011 privind aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2011 

- 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 prevederilor  art. 45, alin. (1) şi (2) lit.”b”, 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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. – Se aprobă organizarea si desfăşurarea licitaţiei publice privind realizarea obiectivului 

,,Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria”, prin contract cu plata in rate,  valoarea proiectului 

de investitii: 2.014.868,51 lei din care C + M = 1.826.124,00 lei. 

Art.2. – Termenul de rambursare al valorii investiţiei va fi de 2 ani, incepand cu data receptiei privind 

finalizarea lucrarilor. 

Art.3 –  Contractul va fi supus spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

Art.4 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria în vederea organizării şi desfăşurării  licitaţiei 

şi semnării contractului de atribuire. 

Art.5 –  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. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ: 
              CONSILIER,                     SECRETAR, 

                       FILICA GANEA                                                           jr. IULIAN PURCARU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Priveste:   aprobarea organizarii si desfasurarii licitatiei publice privind realizarea  
                obiectivului ,,Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria”,  

prin contract cu plata in rate 
 

 
 

NECESITATE SI OPORTUNITATE 
Prin expunerea de motive nr.4058 /21.02.2011, Primarul municipiului Alexandria, propune 

iniţierea unui proiect de hotărâre in vederea organizarii si desfasurarii licitaţiei publice privind 
realizarea obiectivului ,,Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria” prin 
contract cu plata in rate. 

Scopul principal al investitiei este de a asigura copiilor un mediu propice pentru 
stimularea imaginatiei, sociabilitatii, dezvoltarii fizice si abilitatilor de coordonare motorie. 

     ANALIZA TEHNICA SI ECONOMICA 
Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentelor din punct de vedere functional, 

urbanistic, constructiv si estetic se propun  urmatoarele lucrari: 
- igienizarea amplasamentelor 
- curatarea si nivelarea terenului,inclusiv adaosurile de pamant 
- toaletarea vegetatiei existente 
- reamenajarea spatiilor verzi: retrasarea contururilor, extragerea plantelor  
  degradate 

Pentru mobilarea spatiilor create se propun urmatoarele tipuri echipamente: 
- leagane 
- balansoare pe arc elicoidal 
- echipamente pe arc elicoidal 
- complexe de joaca 
- banci agrement 
- cosuri pentru gunoi  

Avand in vedere ca la momentul actual nu dispunem de fondurile necesare pentru 
realizarea acestei investitii,  se impune realizarea investitiei printr-o colaborare cu o societate 
care sa poata sustine financiar (contract cu plata in rate) aceasta investitie, cu clauze si termeni 
care vor fi stipulati in contractul de atribuire, referitoare la valoare, termen de rambursare si 
garantii de plata. 

 

 
SURSE DE FINANTARE 
  Valoarea proiectului de investitii:2.014.868 lei, din care C+M= 1.826.124,00 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 Nai-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-valoare totala a lucrarilor(inclusiv TVA)=113.021,92 LEI 
 
   Pentru realizarea acestei investiţii este necesară desfăşurarea unei licitaţii publice pentru 
perfectarea unui contract cu plata in rate, care va fi achitat din surse ale bugetului local, conform 
Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
LEGALITATE  

 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 

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii licitatiei 
publice privind realizarea obiectivului ,,Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul 

Alexandria”, prin contract cu plata in rate 
 
 
 
 

Strategia de dezvoltare si amenajare a spatiilor verzi, impune acordarea unei atentii 
deosebite infiintarii de noi parcuri si locuri de joaca in Alexandria. 

Degradarea continua a spatiilor verzi, a locurilor de joaca reprezinta semnale de alarma 
pentru viitor. Din acest motiv am initiat un program de infiintare a unor noi spatii de joaca din 
care o parte s-au realizat, cealalta parte urmand a fi pusa in practica prin proiectul adus spre 
dezbatere. 

Drept urmare, se impune realizarea acestei investitii pentru aducerea spatiilor de joaca la 
standardele de design si siguranta cerute de organismele actuale. 

Avand in vedere ca la momentul actual nu dispunem de fondurile necesare pentru 
realizarea acestei investitii,  se doreste realizarea investitiei printr-o colaborare cu o societate 
care sa poata sustine financiar (contract cu plata in rate) aceasta investitie, cu clauze si termeni 
care vor fi stipulati in contractul de atribuire, referitoare la valoare, termen de rambursare si 
garantii de plata. 

Pentru realizarea acestei investiţii este necesară desfăşurarea unei licitaţii publice 
conform Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

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 municvipiului Alexandria. 

 
 
 

PRIMAR, 
VICTOR DRĂGUŞIN 
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