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EXPUNERE DE MOTIVE 

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici pentru 
obiectivul de investitii ,,Modernizare si reparatii la Scoala <<Mihai Viteazu>> inlocuire tamplarie 
exterioara, reabilitare termica fatade, reparatii invelitoare si imprejmuire incinta, amenajari 
interioare, amenajare exterioara teren de sport”, in Municipiul Alexandria 

 

Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană în 
cadruI Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul  de proiecte cu numărul 
POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, Axa Prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1, Obiectivul Specific 
10.1 - creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în 
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului- Apel dedicat învăţământului 
obligatoriu, Municipiul Alexandria isi propune să depuna la finantare in cadrul acestei prioritati de 
investitii obiectivul de investitii ,, Modernizare si reparatii la Scoala <<Mihai Viteazu>> inlocuire 
tamplarie exterioara, reabilitare termica fatade, reparatii invelitoare si imprejmuire incinta, 
amenajari interioare, amenajare exterioara teren de sport”.  

Noile reglementări impuse din 2011 de Legea Educației referitoare la introducerea clasei 
pregătitoare în învățământul primar, au condus la  o reorganizare pe verticală a sistemului de educație 
și la un număr mai mare de preșcolari și elevi. Această determină o presiune sporită și asupra 
infrastructurii educaționale de la nivelul învățământului primar și secundar inferior, mai ales în mediul 
urban, unde capacitatea de cuprindere a acestor unități de învățământ este insuficientă pentru a 
asigura participarea tuturor copiilor la o educație de calitate.  

De asemenea, starea, locația și tipul infrastructurii educaționale au impact nu numai asupra 
accesului la educație, ci și asupra calității acesteia. În acest sens asigurarea bazei materiale minime 
(clădiri reabilitate/ modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu 
echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional sunt condiții esențiale 
pentru co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de 
abandon/părăsire timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri 
superioare de educație. 

Astfel, in urma elaborarii documentatiei tehnico – economice, faza D.A.L.I. (Documentatie de 
Avizare a Lucrarilor de Interventii),  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 in 
vederea aprobarii documentatiei tehnico - economice si a indicatorilor tehnico economici pentru 
obiectivul de investitii faza D.A.L.I. (Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii) ,,Modernizare 
si reparatii la Scoala <<Mihai Viteazu>> inlocuire tamplarie exterioara, reabilitare termica fatade, 
reparatii invelitoare si imprejmuire incinta, amenajari interioare, amenajare exterioara teren de 
sport” in forma elaborata. 
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