
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

  DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 
  DIRECTIA BUGET FINANTE TAXE SI IMPOZITE 
  Nr. 20066/21.07.2017 
 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

Privind: aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea 
elaborarii documentatiei tehnico economice faza SF+DTAC+PT+CS+DE pentru obiectivul de 
investitii ,,Amenajare curte interioara Colegiul National Al.I.Cuza” 

 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
Prin Expunerea de motive nr. 20065/21.07.2017, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea fazelor de proiectare Nota 
conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza SF 
pentru obiectivul de investitii ,, Amenajare curte interioara Colegiul National Al.I.Cuza” 

Colegiul National Al.I.Cuza situat pe strada Carpati nr. 27, face parte din reteaua unitatilor de 
invatamant din Municipiul Alexandria. 

Imbunatatirea conditiilor de pregatire educationala prin ameliorarea micii infrastructuri din mediul 
educational constituie conditie de baza pentru asigurarea accesului la educatie si pentru cresterea 
atractivitatii si calitatii educatiei. 

Perspectivele scolii se inscriu in amplul proces al reformei in invatamant prin transformarea si 
modernizarea spatiului de invatare. 

Autoritatile administratiei publice locale din Municipiul Alexandria incurajeaza si sprijina derularea 
programelor de educatie la toate formele de invatamant (crese, gradinite, primar, gimnazial, preuniversitar 
si universitar), formare continuă, considerand ca exista un avantaj si o oportunitate functionarea in 
Municipiul Alexandria a tuturor categoriilor unitatilor de invatamant cu infrastructura corespunzatoare pentru 
desfasurarea orelor de pregatire educationala. 

Pentru buna functionare a acestei unitati de invatamant Municipiul Alexandria a promovat, cu 
finantare de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala si de la bugetul local in 
perioada 2014-2016 urmatoarele obiective de investitii: 

- Construire vestiare + grup sanitar la Liceul Teoretic A.I.Cuza; 
- Reabilitare si refunctionalizare cladire (fost atelier) Liceul Teoretic A.I.Cuza; 
- Construire imprejmuire la Liceul Teoretic A.I. Cuza; 
- Amenajare teren sintetic la Liceul Teoretic Al.I.Cuza;  

              Pentru anul 2017 municipalitatea propune executia lucrarilor de amenajare a curtii interioare a 
Liceului Teoretic A.I.Cuza. 

In conformitate cu prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 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 elaboreaza pe etape. Corespunzator 
etapei I sunt Nota conceptuala si Tema de proiectare a caror elaborare este in sarcina beneficiarului. 

 
2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 



Amplasamentul unde se afla unitatea de invatamant este situat in zona centrala a Municipiului 
avand doua cai de acces si anume dinspre strada Carpati si dinspre strada C-tin Brancoveanu. Terenul in 
suprafata de 3.000,00 mp, este plan, fara denivelari importante, este stabil si nu prezinta pericol de 
alunecare sau alte degradari ce ar putea duce la pierderea stabilitatii lui . Zona in care se afla obiectivul 
este echipata tehnico –edilitar, exista surse de apa, energie electrica, gaze naturale si comunicatii. 

 
 

3. SURSELE DE FINANTARE  
Finantarea se va face din fonduri de la bugetul local  
 

4. LEGALITATEA INVESTITIEI 
Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative : 

• Prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al  
documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice; 

• Art. 36, alin. (2), lit. b, din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice 
 locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

• Art. 35, din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 

• Art. 45, alin.(1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la 

aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii 
documentatiei tehnico economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,, Amenajare curte 
interioara Colegiul National Al.I.Cuza”, consideram ca este oportuna si legala, drept pentru care s-a 
intocmit proiectul de hotarare propus care va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria. 
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