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Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Desfiintare 
cladire (C6)  Liceul teoretic Constantin Noica 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 in amplul proces al reformei in invatamant prin transformarea si 
modernizarea spatiului de invatare si asigurarea conditiilor foarte bune 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). 

Astfel, avand in vedere admiterea la finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-
2020 a obiectivului de investitii Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 10, 
si tinand cont de faptul ca  acesta cladire a fost construita impreuna cu corpul C1/4 din cadrul Gradinitei 
nr.10, functionanad ca spatii comune pana in anul 1989 . 
    Dupa trecerea proprietatii de la Ministerul Invatamantului la Municipiul Alexandria, prin 
administrator Consiliul Local Alexandria, separarea cladirii C1(gradinita)  - C6 (magazie liceu)  s-a facut si 
prin cartea funciara , astfel incat cladirea C6 nu are acte , deoarece a fost prinsa la corpul C1 al gradinitei . 
    Cladirea a functionat ca spatiu de depozitare pentru  mobilier uzat, material didactic cu volum sau 
cel care era scos din uz curent . 

Anexa nu are valoare arhitecturala, nu are nici-o functiune in prezent si prezinta un grad avansat 
de uzura .   Avand in vedere ca  corpul C1/4 al Gradinitei nr.10 se desfiinteaza, pentru a se 
construi o gradinita noua, se 

propune desfiintarea anexei  C6 , din urmatoarele motive: 

- prezinta un grad avansat de uzura; 
- nu are nici-o functiune; 
- se lucreaza simultan la desfiintare: corp C1/4 – Gradinita nr. 10 + C6 – Liceul Teoretic Constantin Noica - 

ceea ce reduce timpul pentru demolare si genereaza costuri de desfiintare mult mai mici ; 
- organizare de santier mai eficienta; 
- se elibereaza terenul in vederea construirii unei sali  de sport sau teren de sport cu gazon sintetic ; 
- se face curatenie, eliminand eventuale focare de infectie existente in  cladirea insalubra ; 



- eliminarea riscului caderii la cutremur de grad mai mare de 5,5. 
Astfel, in urma intocmirii documentatiei tehnico – economice,  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 pentru obiectivul de investitii 
,,Desfiintare cladire (C6)  Liceul teoretic Constantin Noica Alexandria,, 
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