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R A P O R T  C O M U N  D E  S P E C I A L I T A T E 
 
 

 
Priveste:aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Construire 

imprejmuire incinta la Gradinita cu Program Prelungit nr. 7” in Municipiul Alexandria. 
 
 

1.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Prin  Expunerea de motive nr. 8668 din 18.04.2018, Primarul Municipiului Alexandria propune initierea 
unui proiect de hotarare cu privire la  aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii 
,,Construire imprejmuire incinta la Gradinita cu Program Prelungit nr. 7” 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 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 in sprijinul asigurarii bunei functionari a unitatii de invatamant prescolar Gradinita cu Program 
Prelungit nr.7 in Municipiul Alexandria si avand in vedere solicitarile unitatii de invatamant (adresa nr. 
989/15.11.2016 si adresa nr. 924/15.06.2017), se impune intocmirea documentatiei tehnico economice, faza 
Studiu de Fezabilitate, pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Construire imprejmuire incinta la Gradinita cu 
Program Prelungit nr.7” in Municipiul Alexandria. 

În acest context, obiectivul proiectului va crea premisele pentru asigurarea siguranţei şi securităţii în 
sistemul educational prescolar, managementului eficient al situaţiilor de urgenţă, precum şi monitorizării şi 
gestionării unor servicii publice precum: educatia, sanatatea. 

Imbunatatirea conditiilor de pregatire educationala prin ameliorarea micii infrastructuri din mediul 
educational constituie conditie de baza pentru asigurarea accesului la o viata sanatoasa, la educatie si pentru 
cresterea sigurantei, atractivitati isi calitatii educatiei. 
 

2.ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

Documentatia tehnico – economica la obiectivul de investitii ,,Construire imprejmuire incinta la 

Gradinita cu Program Prelungit nr. 7” in Municipiul Alexandria, are ca scop realizarea  imprejmuirii pe o lungime 
de 223,00 ml. 

Imprejmuirea se va realiza din placi prefabricate cu fundatii isolate de 0,5x0,5x0,90m si grinda de fundare 
de 0,20x0,40m. 

 
 



 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
a) Indicatori maximali 

 
 Lei (fara TVA) Lei (cu TVA) 
Valoarea totală (INV) 160.969,00 191.288,00 
Constructii-montaj (C+M): 126.742,00 150.823,00 
 

b) Indicatori minimali 
Lungime imprejmuire                                                                 – 223,00 ml 
Imprejmuire                                                                                -  placi prefabricate cu fundatii isolate de 
                                                                                                    0,5x0,5x0,90 m si grinda de fundare de 
                                                                                                    0,20x0,40 m. 

c) Indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui 
obiectiv de investiţii 
• creşterea gradului de confort si siguranta a copiillor;  
• îmbunătăţirea aspectului estetic;  

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii (luni) – 3 
 

3. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI  

Finantarea se va face din bugetul local al Municipiului Alexandria. 
 

4. LEGALITATEA INVESTITIEI 

Sustinerea din punct de vedere legal al investitiei propuse este fundamentata pe prevederile urmatoarelor 
acte normative:  
     -   Art. 36,  alin (2), lit. ,, b “ si ale alin. (4 ), lit.  ,, d „  din  Legea  215 din 23 aprilie 2001  a administratiei publice  
locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
     -   Art.44 din legea 273/2006 privind finantele publice locale 
     -   Art.  45, alin. (1) si (2)  si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b”  din  Legea  nr. 215 din 23 aprilie 2001  a administratiei 
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la  aprobarea 
documentatiei tehnico–economice a obiectivului de investitii ,,Construire imprejmuire incinta la Gradinita cu 

Program Prelungit nr. 7”,in Municipiul Alexandria, consideram ca este oportuna si legala, drept pentru care s-a 
intocmit proiectul de hotarare propus care va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria. 
 
                           Director D.T.I.,                                                                                  Director D.E., 

                           Maria GOGOI                                                                              Haritina GAFENCU 

 

 

 

 

 

 

 



                                          


