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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

           Privind: modificarea HCL165/10.11.2016 privind asocierea Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Inspectoratul Scolar 

Judetean Teleorman, in vederea realizarii in comun a  proiectului „Acces egal si calitativ 

la educatie in judetele Giurgiu si Teleorman-EDUGREAT”, derulat prin Programul 

Operational Capital Uman 2014-2020. 

 

 1.NECESITATEA  SI  OPORTUNITATEA 
           Prin Expunerea de motive nr.    din     , Primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la modificarea contributiei 

Municipiului Alexandria la realizarea proiectului „Acces egal si calitativ la educatie in 

judetele Giurgiu si Teleorman-EDUGREAT”, derulat prin Programul Operational Capital 

Uman 2014-2020 

Obiectivul general al proiectului este implementarea unui mecanism sustenabil si 

eficient adresat cadrealor diadactice, personalului de sprijin si managerilor scolari pentru 

dezvoltarea de programe educatinale perfomante si includerea de noi masuri care sa asigure 

imbunatatirea calitattii si accesului echitabil la educatie in scoloile defavorizate. 

 In acest sens, pentru derularea activitatilor din cadrul acestui proiect vor fi selectati 

elevi si din Alexandria, provenind de la Scoala Gimnaziala nr.7. 

 

 2.LEGALITATEA 

 Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentata pe 

perevederile urmatoarelor acte normative: 

            -prevederile art.36, alin.(7), lit.a) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administrartia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.111, alin (4) din Legea nr.1/05.01.2011 a educatiei nationale, 

actualizata. 

  

 3.CONSIDERATII ECONOMICE 
-Bugetul total estimat al proiectului: 9.262.508,85 lei; 

-valoarea co- 

finantarii 

-durata estimata de realizare a proiectului: 36 luni, de la data aporbarii finantarii. 

-Regiunile de implementare  a proiectului: Sud Muntenia si Sud Vest Muntenia. 

Contribuitia Consiliului Local al MuncipiuluiAalexandria la cheltuielile proiectului va 

fi in proportie de 2%, rspectiv, 3.717,17 lei. 

 

Fata de  cele prezentate, consideram ca propunerea privind proiectul de hotarare cu 

privire la modificarea HCL165/10.11.2016 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Inspectoratul Scolar Judetean 

Teleorman, in vederea realizarii in comun a  proiectului „Acces egal si calitativ la 

educatie in judetele Giurgiu si Teleorman-EDUGREAT”, derulat prin Programul 

Operational Capital Uman 2014-2020,  este  legala, oportuna si necesara, s-a intocmit 

proiectul de hotarare care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus dezbaterii si 

aprobarii Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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