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Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate pentru obiectivul de investiţii 

,,Amenajare 

spatiu temporar pentru Gradinita cu Program  Prelungit nr. 10 in internatul Liceului 

Tehnologic Nicolae 

Balcescu” 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 printransformarea 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, avand in vedere admiterea la finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-

2020 a obiectivului de investitii Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 10, 

in vederea asigurarii cazarii copiilor inscrisi la aceasta gradinita pe perioada executiei lucrarilor se propane 

amenajarea unui spatiu temporar de cazare in incinta internatului Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu. 

In urma supunerii avizarii documentatiei tehnico economice faza Documentatie de Avizare a 

Lucrarilor de 

Interventie, de catre institutiile abilitate, s-a impus reanalizarea solutiei de amenajare a imobilului internat. 

Astfel, in urma intocmirii documentatiei tehnico – economice actualizate, faza Documentatie de 

Avizare a 

Lucrarilor deInterventie,  in conformitate cuprevederile 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 actualizate, Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie, pentru 

obiectivul de investitii,,Amenajare spatiu temporar pentru Gradinita cu Program  Prelungit nr. 10 in 

internatul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu”in Municipiul Alexandria. 
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