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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 
 

Priveste:aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investitii 
,,Construire imprejmuire incinta la Colegiul National AL.D.Ghica” in Municipiul Alexandria  
 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
 

Prin Expunerea de motive nr. 11397/22.05.2019, 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 ,,Construire imprejmuire incinta la Colegiul National AL.D.Ghica” in Municipiul Alexandria.  

In Municipiul Alexandria functioneaza din anul 1966 cladirea actualului Colegiu National A.D. Ghica (fost Liceul 
de Matematica Fizica). 

Colegiul National A.D. Ghica are ca scop fundamental  derularea programelor de educaţie la formele de 
învăţământ liceal, formare continuă. 

Autoritatile administratiei publice locale din Municipiul Alexandria incurajeaza si sprijina derularea programelor 
de educatie la toate formele de invatamant universitare si preuniversitare. 

      Obiectivul general al proiectului vizează creşterea siguranţei copiilor si a gradului de apreciere a parintilor cat 
si la eficientizarea serviciilor oferite in procesul educational în unitatile de invatamant (crese,gradinite, scoli gimnaziale, 
licee) din Municipiul Alexandria. Prin securizarea accesului in incinta unitatii de invatamant a elevilor se va realiza 
premizele transformării localurilor unitatilor de invatamant in unitati etalon de siguranta.  

Zonele vizate pentru implementarea proiectului sunt spaţiile care aparţin domeniului educational (perimetrul terenului 
apartinand unitatii de invatamant), specializat in servicii publice educationale, cu grad de risc. 

Instituţiile publice de învăţământ, reprezintă puncte sociale care deservesc un număr mare de populaţie, provenită 
atât din municipiul Alexandria, cât şi din zonele adiacente din judeţ, impunându-se astfel necesitatea asigurării protecţiei 
şi siguranţei în aceste locuri. 

În acest context, obiectivul proiectului va crea premisele pentru asigurarea siguranţei şi securităţii în sistemul 
educational prescolar, gimnazial si liceal, managementului eficient al situaţiilor de urgenţă, precum şi monitorizării şi 
gestionării unor servicii publice precum: educatia, sanatatea. De asemenea, realizarea imprejmuirilor are caracter 
preventiv şi este menit să descurajeze actele accidentale. 

Astfel, in sprijinul asigurarii bunei functionari a unitatii de invatamant preuniversitar Colegiul National A.D.Ghica 
in Municipiul Alexandria s-a intocmit documentatia tehnico economice, fazele S.F., D.T.A.C. + P.T. pentru realizarea 
obiectivului de investitii ,,Construire imprejmuire incinta la Colegiul National Al.D.Ghica in Municipiul Alexandria, strada 
Viitorului nr. 78.” 

2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 
Prin intocmirea documentatiei tehnico – economice, faza SF, pentru executia urmatoarelor categorii de lucrari, 

se propune: 
 

- Lungime totala gard =555,00 ml; 
- Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) =581.667,00 lei;  

din care: 

- Constructii montaj (C+M) (inclusiv TVA) = 480.229,00 lei;  



 
3. SURSELE  DE FINANTARE  

 Finantarea se va face din bugetul local al Municipiului Alexandria. 
 

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 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; 

 Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale; 

 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Art. 45, alin.(1) si (2) 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 ,,Construire imprejmuire incinta 

la Colegiul National AL.D.Ghica” 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. 
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