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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investitii
,,Amenajare curte la Gradinita cu Program Normal nr.5”, in Municipiul Alexandria

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

Prin Referatul de probare nr.23698/21.10.2019, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii
si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza
D.A.L.I., pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare curte la Gradinita cu Program Normal nr.5”, 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 intr-un amplu proces al reformei in invatamant prin transformarea si
modernizarea spatiului de invatare si asigurarea unor bune conditii 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). De asemenea, starea, locatia si tipul infrastructurii educationale au impact nu numai asupra
accesului la educatie, ci si asupra calitatii acesteia.
În acest sens, asigurarea bazei materiale minime pentru desfasurarea actului educational este conditie
esentiala pentru co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului si reducerea fenomenului de
abandon/parasire timpurie a scolii, pentru cresterea ratei de absolvire si tranzitie spre niveluri superioare de
educatie.
In vederea asigurarii integrale a conditiilor necesare desfasurarii unui proces de invatamant in
conditii de siguranta, Municipiul Alexandria a elaborat documentatia tehnico-economica, faza D.A.L.I.
pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare curte la Gradinita cu Program Normal nr.5”.
Obiectivul proiectului va crea premisele pentru asigurarea sigurantei si securitatii in sistemul
educational, cat si managementului eficient al situatiilor de urgenta, obiectivul de investitii ,Amenajare
curte la Gradinita cu Program Normal nr.5”, in Municipiul Alexandria, ce face obiectul prezentei
documentatii urmareste aducerea in standarde a incintei si crearea unui mediu sigur pentru exploatare atat
Gradinitei.nr. 5 cat si sediului administrativ.
Necesitatea si oportunitatea acestei investitii este evidenta avand in vedere starea actuala a incintei
si conditiile neconforme cu standardele actuale oferite in acest moment elevilor si personaluilui politiei.

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 urgenta, precum si monitorizarii si gestionarii
unor servicii publice precum educatia si sanatatea.
2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA
Lucrarile realizate respecta in totalitate normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor si
aleilor publice, a imprejmuirilor si a spatiilor destinate parcarilor.
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AFERENŢI
OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:
a) Indicatori maximali:

Valoarea totala (INV)
Constructii-montaj (C+M):

Lei (fara TVA)
782 715
611 919

Lei (cu TVA)
929 868
728 184

b) Indicatori minimali:
Categoria de strazi
Categorie de importanta
Viteza de proiectare
Suprafata parte carosabila
Suprafata trotuare
Suprafata spatii de parcare
Lungime bordura mica 10x15
Lungime bordura mare 20x25
Indicatoare rutiere
Guri de scurgere
Stalpi iluminat
Lungime traseu cablu
Imprejmuire gard prefabricat beton armat
Imprejmuire gard viu

III
C - normala
25 -40
135
525
750
450
600
10
6
10
250
86
40

km/h
mp
mp
mp
m
m
buc
buc
buc
m
m
mp

c) Durata de realizare (luni):
- durata estimata de executie a obiectivului de investitii va fi de 8 luni.
NOTA: Pentru perioada de executie a lucrarilor de constructii s-a avut in vedere o intrerupere a acestora pentru 4 luni in
perioada de iarna (perioada noiembrie-februarie)

d) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:
1. numar de locuri de munca create in faza de realizare – 13 angajati ;
2. numar de locuri de munca create in faza de operare – nu este cazul.

3. SURSE DE FINANTARE ALE PROIECTULUI
Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in
fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituit.
4. LEGALITATEA INVESTITIEI
Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe prevederile
urmatoarelor acte normative :






Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale;
Prevederile art. 291 alin.1 lit (b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare
Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul
administrativ al Romaniei;
Prevederile art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) si alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 din
03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al Romaniei

Fata de cele prezentate mai sus, consideram ca propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de
Interventii (D.A.L.I. ) pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare curte la Gradinita cu Program Normal
nr.5”, in Municipiul Alexandria, 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.
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