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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico 

economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si reparatii la Scoala <<Mihai 

Viteazul>>”, in 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. 

Perspectivele scolii se inscriu intr-un amplu proces al reformei in invatamant prin 

transformarea si modernizarea spatiului de invatare si asigurarea unor bune conditii de siguranta 

fizica. 

Autoritatile administratiei publice locale din Municipiul Alexandria incurajeaza si 

sprijina derularea programelor de educatie la toate formele de invatamant (prescolar, primar, 

gimnazial, preuniversitar si universitar). 

In sprijinul bunei functionari a unitatii de invatamant primar, Scoala <<Mihai Viteazul>> 

din Municipiul Alexandria, se impune aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice si 

a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si reparatii la 

Scoala <<Mihai Viteazul>>”, in Municipiul Alexandria. 

De asemenea, starea, locatia si tipul infrastructurii educationale au impact nu numai 

asupra accesului la educatie, ci si asupra calitatii acesteia. În acest sens, asigurarea bazei 

materiale minime (cladiri reabilitate/ modernizate, conditii sanitare necesare pentru functionare, 

dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfasurarea actului educational sunt 

conditii esentiale pentru co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului si reducerea 

fenomenului de abandon/parasire timpurie a scolii, pentru cresterea ratei de absolvire si tranzitie 

spre niveluri superioare de educatie. 

In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investitii finantate din fonduri publice, documentatiile tehnico-economice se pot 

revizui/actualiza, prin grija beneficiarului, ori de cate ori este nevoie. 

Astfel in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se propune 

initierea unui proiect de hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia Economica in 

vederea aprobarii actualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si reparatii la Scoala <<Mihai 

Viteazul” in Municipiul Alexandria. 
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