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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele D.T.A.C si P.T. si aprobarea 

contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Reabilitare Cresa nr. 

4”, Municipiul Alexandria 

 

 

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 si obtinut 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. 

Urmare a elaborarii documentatiei tehnico economice in fazele de proiectare D.T.A.C. si P.T., in 

conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost stabilita valoarea obiectivului de investitie. 

Prezenta propunere de proiect de hotarare este relevantă pentru aprobarea valorii obiectivului de 

investitie ,,Reabilitare Cresa nr. 4”, Municipiul Alexandria, in urma  elaborarii documentatiei tehnico 

economice in fazele de proiectare D.T.A.C. si P.T., in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

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 documentatiei tehnico economice la 

fazele D.T.A.C si P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de 

investitii ,,Reabilitare Cresa nr. 4”, Municipiul Alexandria. 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 



 

 

 

 


