
 

 

 

JUDETUL  TELEORMAN 
PRIMARIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA 
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 
DIRECTIA ECONOMICA 
Nr. 13400  din 19.06.2018   
 
 
 
 

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 si amenajare parcare la Gradinita cu Program Prelungit nr.6” in Municipiul Alexandria. 
 

 

1.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Prin  Expunerea de motive nr. 13399  din 19.06.2018, Primarul Municipiului Alexandria propune initierea 
unui proiect de hotarare cu privire la  aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii 
,,Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la Gradinita cu Program Prelungit nr.6” 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.6 in Municipiul Alexandria, se impune intocmirea documentatiei tehnico economice, faza Studiu de 
Fezabilitate, pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la 

Gradinita cu Program Prelungit nr.6” 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 si  

Amenajare parcare la Gradinita cu Program Prelungit nr.6” in Municipiul Alexandria, are ca scop realizarea  
imprejmuirii, a platformei carosabile si amenajarii locurilor de parcare. 

Lucrarile ce se propun a se executa sunt: 
- dezafectarea partiala a imprejmuirii pe laturile de S-E; S-V; N-V, imprejmuirea pe aceste laturi este 

realizata din prefabricate - beton si imprejmuire metalica. 
-  imprejmuirea propusa pe o lungime de 231,00 ml se va realiza din panouri prefabricate cu interax de 

1,90 ml, panourile vor avea culoare – galben si maron roscat conform planselor de arhitectura – pentru a crea o 
continuitate cu imprejmuirea existenta. 

-  structura de rezistenta a constructiei este alcatuita din fundatii izolate, 0.50x0.50x0.90m, grinda de 
fundare 0.20m si inaltime 0.40m; 

-  fundatia izolata va fi armata cu carcasa executata din 12Ø10 PC52, grinda de fundare va fi armata cu 
plasa sudata Ø6/100x100 PC52 ; 

-  platforma carosabila: 
- crearea spatii de parcare pentru cetatenii ce isi aduc copiii inscrisi la Gradinita cu program prelungit nr. 6 

cat si pentru angajatii acesteia. 
- crearea un spatiu sistematizat pentru evacuarea eficienta a apelor meteorice astfel incat circulatia se sa 

poata desfasura in conditii normale de siguranta si confort. 
- iluminatul exterior; 
 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si 
respectiv, fara TVA, din care constructii montaj (C+M), in conformitate cu devizul general: 

  
 Lei (fara TVA) TVA Lei (cu TVA) 
Valoarea totală (INV) 439.257,00 82.232,00 521.489,00 
Constructii-montaj (C+M): 360.141,00 68.427,00 428.568,00 
 

b) Indicatori minimali, respective indicatori de performanta – elemente fizice/capacitate fizice, care sa indice 
atingerea tintei obiectivului de investitii – si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si 
reglementarile tehnice in vigoare: 
 
Suprafata totala teren amplasament – 6.720,00 mp, 
Categoria de folosinta – Cc(curti constructii), 
Folosinta acrtuala : constructii administrative si social culturale, 
Tipul cladirii – civila, 
Categoria de importanta – D(redusa), 
Clasa de importanta – IV, 
Grad de rezistenta la foc – II, 
Lungime imprejmuire – 231,00 ml ; 



Imprejmuire realizata din placi prefabricate, cu fundatii izolate de 0,50x0,50x0,90 si grinda de fundare de 
0,20 m si inaltimea de 0,40 m ; 

Suprafata alee acces din strada Dr. Stanca in parcare-480,00 mp ; 
Nr. Locuri de parcare – 28 locuri ; 
Suprafata totala parcare – 376,00 mp ; 
Suprafata totala trotuare amenajate – 180,00 mp ; 
Procent ocupare teren POT-15,78% ; 
Coeficient de utilizare teren CUT-0,301 
Risc mic de incendiu. 

c) Indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui 
obiectiv de investiţii 
• Eesalonarea investitiei (INV/C+M) 
Anul I-521.489,00 lei, din care: 
Constructii+ montaj – 428.568,00 lei cu TVA. 

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii (luni) – 6, din care pentru C+M – 3 luni. 
 

3. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI  

 

Finantarea se va face din bugetul local al Municipiului Alexandria sau alte surse atrase conform legislatiei in 
vigoare. 

 
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 si amenajare 
parcare la Gradinita cu Program Prelungit nr.6”,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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


