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RAPORT DE SPECIALITATE
Priveste: aprobarea documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul de investitii
,,Modernizare spatii de agrement, imprejmuire si anvelopare anexa Scoala gimnaziala Stefan cel
Mare” in Municipiul Alexandria, strada Carpati nr. 15.

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA
Prin Expunerea de motive nr. 30885/16.11.2017, Primarul Municipiului Alexandria supune
dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice la obiectivul de investitii faza DALI ,,Modernizare spatii de agrement, imprejmuire si
anvelopare anexa Scoala gimnaziala Stefan cel Mare” in Municipiul Alexandria, strada Carpati nr.
15.
Cladirea propusa se afla in incinta Scolii Stefan cel Mare in Municipiul Alexandria, strada Carpati
nr. 15.
Constructia a fost realizata in anul 1981 si are regim de inaltime parter +3 etaje.
Perspectivele scolii se inscriu in amplul proces al reformei in invatamant prin transformarea si
modernizarea spatiului de invatare si a spatiilor de agrement.
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), formare continuă, precum şi cercetarea ştiinţifică, considerand ca exista un avantaj si o
oportunitate functionarea in Municipiul Alexandria a unitatilor de invatamant de profil tehnic si tehnologic
atat pentru tinerii din Municipiul Alexandria cat si pentru cei care domiciliaza in alte localitati ale judetului
Teleorman.

2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA
Prin intocmirea documentatiei tehnico – economice, faza DALI, pentru executia urmatoarelor
categorii de lucrari, se propune:
- Suprafata construita finala = 610,43 mp;
- Suprafata desfasurata = 1.831,29 mp;
-

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) =545,978 mii lei; reprezentand 119,732 mii
euro :

din care:
- Constructii montaj (C+M) (inclusiv TVA) = 424,958 mii lei; reprezentand = 93,190 mii
euro;
Valori exprimate in lei/euro la cursul lei/euro de 1 euro = 4,5600 lei din 22.05.2017;
3. SURSELE DE FINANTARE
Finantarea se va face din bugetul local al Municipiului Alexandria si din bugetul de stat.

4. 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. 11, alin. (14) lit.b din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013 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. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
• Art. 45, alin.(1) si (2) 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 documentatiei tehnico-economice pentru realizarea proiectului faza DALI ,, Modernizare spatii
de agrement, imprejmuire si anvelopare anexa Scoala gimnaziala Stefan cel Mare” in Municipiul
Alexandria, strada Carpati nr. 15, 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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