
 

 

 

 

JUDETUL TELEORMAN 

  PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

  DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 

  DIRECTIA ECONOMICA 

  Nr. 13457/20.06.2019  
 

 

 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

 

 

Priveste: aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de 

investitii ,,Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”, in Municipiul Alexandria 

 

 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 

Prin Expunerea de motive nr. 13456/20.06.2019, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii 

si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii actualizate, conform 

prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si reabilitare cladire 

Gradinita nr. 7”, in Municipiul Alexandria. 

Autoritatile administratiei publice locale din Municipiul Alexandria incurajeaza si sprijina derularea 

programelor de  educatie la toate formele de invatamant prescolar, primar, gimnazial, universitar si 

preuniversitar. 

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. 

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 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 actualizarea valorii investitiei, ca 

urmare a aplicarii prevederilor art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in 

domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte 

normative si prorogarea unor termene. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor si a gradului de apreciere a 

parintilor, cat si eficientizarea serviciilor oferite in procesul educational in unitatea de invatamant. Zonele 

vizate pentru implementarea proiectului sunt spatiile care apartin domeniului educational, specializat in 

servicii publice educationale,cu grad de risc. 

Astfel, obiectivul proiectului va crea premisele pentru asigurarea sigurantei si securitatii in sistemul 

educational prescolar, managementului eficient al situatiilor de urgent, precum si monitorizarii si gestionarii 

unor servicii publice precum educatia si sanatatea. 

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare de catre 

Directia Tehnic Investitii si Directia Economica pentru aprobarea valorii actualizate, conform 



prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si reabilitare cladire 

Gradinita nr. 7”, in Municipiul Alexandria. 
 

 

 

 

2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

 

Actualizarea valorii in conformitate cu prevederilor OUG  nr. 114/2018, privind instituirea unor 

masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte 

normative si prorogarea unor termene,cuprinde si stabileste sumele necesare pentru realizarea investitiei 

aferente tuturor capitolelor ce fac parte din structura devizului general tinand cont de legislatia aplicabila la 

data actualizarii, dupa cum urmeaza: 

- Valoarea totala privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii 

,,Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”, in Municipiul Alexandria, este 

1,328,931.431 lei, din care valoare C+M in cuantum de 800,752.583 lei. 

 

 

3. SURSE DE FINANTARE ALE PROIECTULUI 

 

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau  in 

fonduri de la bugetul local al Municipiului Alexandria si din bugetul de stat. 

 

NR. 

CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a investitiei, din care : 

1.328.931,431 

a. Valoarea neeligibilă – contributie bugetul 

local - UAT Municipiul Alexandria, inclusiv 

TVA aferent 513.278,431 

b. Valoarea eligibilă – contributie bugetul de 

stat - MDRAP, inclusiv TVA aferent 815.653,00 

  

 

 

4. LEGALITATEA INVESTITIEI 

 

Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative : 

 

 Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 

unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene; 

 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 Instructiunii nr. 1/2019 pentru modificarea Instructiunii Presedintelui Agentiei Nationale 

pentru Achizitii Publice nr. 2/2018, privind ajustarea pretului de achizitie publica/sectoriala; 

 Prevederile art. 291 alin.1 lit (b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

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

 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. 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 

valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare 

si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”, in Municipiul Alexandria, 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. 

 

 

     DIRECTOR D.T.I.,                                                                                            DIRECTOR D.E, 

Maria GOGOI                                                                                               Haritina GAFENCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


