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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice, faza Studiu de fezabilitate, si a indicatorilor 

tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare 

curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga” 

 
Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană în 

cadruI Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul  de proiecte cu numărul 
POR/2017/4/4.4/4.4/1 - Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investitii 4.4, Obiectivul Specific 4.4, 
Municipiul Alexandria isi propune să depuna la finantare in cadrul acestui apel de proiecte obiectivul de 
investitii ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu program 
prelungit Ion Creanga”. 
  Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare 
măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forţei de muncă, creând 
premisele, pe termen lung pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având 
în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 
   Acest apel de proiecte  se refera la realizarea de investitii destinate învățământul 
antepreșcolar, preșcolar. Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt 
avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții: 
   • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe). 

Obiectivul specific il reprezinta creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării 
accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de 
muncă. 

In acest sens Municipiul Alexandria a elaborat documentatia tehnico economica faza 
Studiu de fezabilitate privind obiectivul de investitii ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare 
curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, documentatie tehnico-economica 
care a fost actualizata in raport cu cerintele ghidului de finantare aferent, apelului de proiecte cu 
numărul POR/2017/4/4.4/4.4/1 - Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investitii 4.4, Obiectivul Specific 4.4. 

Astfel, in urma elaborarii documentatiei tehnico – economice, faza Studiu de fezabilitate, 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 in vederea aprobarii documentatiei tehnico – 
economice si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii faza Studiu de 
fezabilitate ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu 
program prelungit Ion Creanga” in forma elaborata. 
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