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REFERAT DE APROBARE 

 

 

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 

 

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”, creand 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, cat si sediului 

administrativ, dorindu-se realizarea aleilor carosabile si pietonale, dar si a spatiilor destinate 

parcarii autovehiculelor ce deservesc Gradinita cu program normal nr. 5. 

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze obiectivul de investitii se afla in intravilanul 

municipiului Alexandria, conform cartilor funciare nr.23526/25657/26340. In prezent, zona 

studiata deserveste ca loc de parcare pentru Serviciul Public Comunitar Regim Permise 

Conducere si Inmatriculari Vehicule, zonele adiacente strazii Oituz, si parcare pentru Gradinita 

cu program normal nr. 5.  



Astfel, in urma intocmirii documentatiei tehnico-economice, in conformitate cu 

prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, 

propun initierea unui proiect de hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia Economica 

in vederea aprobarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 

,,Amenajare curte la Gradinita cu Program Normal nr.5”, in Municipiul Alexandria. 

 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 

 

 

 

 

 
 


