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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 

Priveste: aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii ,,Reabilitare 
cladire Scoala Gimnaziala nr. 5” 
 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
 

Prin Expunerea de motive nr. 28564/23.10.2017, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii 
consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 
obiectivului de investitii ,,Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5” 

In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, pentru realizarea de 

investitii in unitatile de invatamant in vederea reabilitarii cladiriilor in care se desfasoara procesul educational, dotarea 
acestora cu mobilier didactic, utilaje si echipamente tehnologice si instalatii privind securitatea la incendiu. 

Prin adresa nr. 89737/19.07.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor 
Europene aduce la cunostinta ca prin OMDRAPFE nr. 3406/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii 
si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului national de dezvoltare locala, pentru judetul Teleorman, in 
perioada 2017-2020, Municipiul Alexandria beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 pentru urmatoarele obiective 
de investitii: 

- Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare, 
- Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare, 
- Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr.7, 
- Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr.1, 
- Modernizare si reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Al.Colfescu, 
- Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5, 
- Reabilitare cresa nr. 4, 
- Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu PP nr. 10, 
- Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala Gimnaziala nr.7, 
- Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu PP nr. 4, 
- Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr.6, 
In conformitate cu prevederile Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 
locala si corelat cu prevederile H.G. nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective 
finantate din fonduri publice se impune, defalcarea valorii investitiei pe surse de finantare (buget de stat si buget local) si 
aprobarea sumelor ce reprezinta cofinantarea asigurata de la bugetul local. 

Prezenta propunere de proiect de hotarare este relevantă pentru incheierea contractelor de finantare de catre 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   cu autoritatile publice locale, conform prevederilor art.11 alin 
(7), alin (12)-(121) din Normele Metodologice. 

 
 
 



 
 
 
2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 
Prin intocmirea documentatiei tehnico – economice, faza DALI, pentru executia urmatoarelor categorii de lucrari, 

se propune: 

- Suprafata construita=1.090,20 mp; 

- Suprafata desfasurata=1.638,37 mp 
 

 
3. SURSE DE FINANTARE ALE PROIECTULUI 

 
 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a investitiei, din care : 

775.411,00 

a. Valoarea neeligibilă – contributie bugetul local - 
UAT Municipiul Alexandria, inclusiv TVA aferent 27.101,00 

b. Valoarea eligibilă – contributie bugetul de stat - 
MDRAP, inclusiv TVA aferent 748.310,00 

  
 

4. SURSELE  DE FINANTARE  
Finantarea se va face din bugetul local al Municipiului Alexandria si din bugetul de stat. 
 

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

normative : 

• Art. 36, alin. (2), lit. b si alin. (4), lit. d din Legea nr. 215/2001 – Legea Administraţiei publice  
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

• Art. 44, din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 

• Prevederile art.9 alin (2) din OUG nr. 28/2013, prntru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile OMDRAPFE nr. 3406/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele 
alocate acestora pentru finantarea Programului national de dezvoltare locala, pentru judetul Teleorman, in 
perioada 2017-2020; 

• Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificarile si completarile 
ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 

• Prevederile art.9 alin (2) din OUG nr. 28/2013, prntru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile OMDRAPFE nr. 3406/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele 
alocate acestora pentru finantarea Programului national de dezvoltare locala, pentru judetul Teleorman, in 
perioada 2017-2020; 

• Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificarile si completarile 
ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 

 
 
 
 
 



 
 
 

• 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 asigurarii 
de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii ,, Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5”, 
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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