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EXPUNERE DE MOTIVE

Priveste: aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii
,,Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”
In Municipiul Alexandria s-au derulat in anii anteriori o serie de proiecte de reabilitare la nivelul
infrastructurii educationale, urmarind ca principal scop ridicarea nivelului procesului educational, gradul de
siguranta si imbunatatirea conditiilor de studiu.
In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare
locala, pentru realizarea de investitii in unitatile de invatamant in vederea reabilitarii cladiriilor in care se
desfasoara procesul educational, dotarea acestora cu mobilier didactic, utilaje si echipamente tehnologice
si instalatii privind securitatea la incendiu.
Prin adresa nr. 89737/19.07.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si
Fondurilor Europene aduce la cunostinta ca prin OMDRAPFE nr. 3406/21.06.2017 privind aprobarea listei
obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului national de dezvoltare
locala, pentru judetul Teleorman, in perioada 2017-2020, Municipiul Alexandria beneficiaza de finantare
prin PNDL 2017-2020 pentru urmatoarele obiective de investitii:
- Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare,
- Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare,
- Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr.7,
- Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr.1,
- Modernizare si reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Al.Colfescu,
- Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5,
- Reabilitare cresa nr. 4,
- Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu PP nr. 10,
- Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala Gimnaziala nr.7,
- Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu PP nr. 4,
- Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr.6,
In conformitate cu prevederile Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013,
republicat cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru
aprobarea Programului national de dezvoltare locala si corelat cu prevederile H.G. nr. 363 din 14 aprilie
2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective finantate din fonduri publice se impune,
defalcarea valorii investitiei pe surse de finantare (buget de stat si buget local) si aprobarea sumelor ce
reprezinta cofinantarea asigurata de la bugetul local.
Prezenta propunere de proiect de hotarare este relevantă pentru incheierea contractelor de
finantare de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice cu autoritatile publice locale,
conform prevederilor art.11 alin (7), alin (12)-(121) din Normele Metodologice.

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare de
catre Directia Tehnic Investitii si Directia Economica pentru aprobarea asigurarii de la bugetul local a
cofinantarii aferente obiectivului de investitii ,,Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala
Gimnaziala Stefan cel Mare”.
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